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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Είναι αδιαμφισβήτητο πως κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων χρόνων ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις. Η πορεία του 2021 ήταν ευτυχώς διαφορετική, 
καθώς αποδείχθηκε να είναι μια θετική χρονιά τόσο για 
εμάς όσο και για την Ελληνική οικονομία, η οποία έδειξε 
σημάδια ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην πανδημία 
COVID-19. H ALPHA TRUST κατέγραψε σημαντική οικο-
νομική ανάπτυξη, με το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να 
αυξάνεται κατά 20% σε σχέση με το 2020, το Σύνολο Ενερ-
γητικού κατά 40% και τον Κύκλο Εργασιών κατά 50%. Το 
γεγονός αυτό μας έδωσε δύναμη και αισιοδοξία να συνεχί-
σουμε την επιχειρηματική πορεία μας με σταθερό γνώμο-
να τις αξίες μας και διαχρονικό στόχο τη μετάβαση προς 
ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Υπευθυνότητα αποτελεί μονόδρομο για τους οργανι-
σμούς που επιζητούν σταθερή, μακροχρόνια ανάπτυξη. Η 
ALPHA TRUST στοχεύει να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη 
μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, συμμετέχουμε σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το 
Net Zero Asset Managers Initiative και το Global Compact 
Network Hellas (GCNH), το τοπικό δίκτυο του Παγκοσμίου 
Συμφώνου του Ο.Η.Ε., ενώ δημοσιεύουμε και πληροφορίες 
με βάση τις συστάσεις του Τask Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD).

Έχοντας ενσωματώσει στον τρόπο λειτουργίας μας αρ-
χές όπως η Υπευθυνότητα και η Βιωσιμότητα, έχουμε 
αναγνωρίσει τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών 
αποφάσεων που βασίζονται στα ESG κριτήρια, και συμ-
μετέχουμε από το 2020 στην πρωτοβουλία «Principles for 
Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager 
Signatory». Ακολουθώντας πιστά τις 6 αρχές υπεύθυνων 
επενδύσεων που αποτελούν το “PRI” έχουμε ενσωματώ-
σει την εκτίμηση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικα-
σία έρευνας, ανάλυσης και λήψης των επενδυτικών απο-
φάσεών μας αξιολογώντας την ετοιμότητα κάθε εκδότη 
τίτλου για τη μετάβασή του σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, 
βάσει των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την 
Κλιματική Αλλαγή.

Η προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
πρόκλησης της Κλιματικής Αλλαγής δεν περιορίζεται μόνο 
στις υπεύθυνες επενδύσεις και την αξιολόγηση των ESG 
κινδύνων. Με ενέργειες και παρεμβάσεις μας που στοχεύ-
ουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορι-
σμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικο-
νόμηση πόρων και την ανακύκλωση, μειώνουμε συνεχώς 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας. 
Παράλληλα προχωράμε στην ψηφιοποίηση του φυσικού 
αρχείου της Εταιρείας και στον σχεδιασμό ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την αυτοματοποιημένη διαδικασία των συ-

ναλλαγών μας με τους πελάτες, μειώνοντας έτσι δραστικά 
τη χρήση χαρτιού. 

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες έχουμε συνοδοιπόρους 
τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες, 
τους οποίους φροντίζουμε να ευαισθητοποιούμε για την 
προώθηση της κουλτούρας υπευθυνότητας απέναντι στο 
περιβάλλον.

Αρωγός στη συνεχή ανάπτυξή μας είναι η καταρτισμένη 
και εξειδικευμένη ομάδα μας, τα μέλη της οποίας είναι 
πιστοποιημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
εφαρμόζουν στην πράξη τις επενδυτικές μας στρατηγικές 
με γνώμονες την Υπευθυνότητα και τη Βιωσιμότητα. Μέ-
γιστη προτεραιότητά μας είναι να καλλιεργούμε μια ισχυ-
ρή εργασιακή κουλτούρα που βασίζεται στη δικαιοσύνη, 
τον σεβασμό και τη συναδελφικότητα διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων μας. Σημαντικό 
σταθμό για την ομάδα μας αλλά και ολόκληρο τον Όμιλο 
υπήρξε η πιστοποίηση «Great Place to Work» που έλαβε 
η ALPHA TRUST για το 2021-2022 από τον οργανισμό 
Great Place to Work Hellas, και η οποία αποτελεί έμπρα-
κτη απόδειξη της υψηλής ποιότητας του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος στην Εταιρεία. Ακόμα, στην ALPHA TRUST 
προωθούμε την κοινωνική αλληλεγγύη και το αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, με στόχο την 

κοινωνική ευημερία, υλοποιούμε κάθε χρόνο μια σειρά 
πολύπλευρων κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών, 
εστιάζοντας στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό καθώς και σε 
πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Ως η παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφα-
λαίων στην Ελλάδα, εισηγμένη πλέον στην Κύρια Αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέτουμε την εμπειρία, την 
εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές 
για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις των 
καιρών που διανύουμε.

Ο πρώτος αυτός Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
ALPHA TRUST αποτελεί για εμάς ένα ορόσημο αλλά και 
ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολό-
γηση των επιδόσεών μας και των δεσμεύσεών μας. Ταυτό-
χρονα όμως, είναι ένας δομημένος δίαυλος επικοινωνίας 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, η διαβούλευση με τα οποία 
αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την επίτευξη των στόχων και 
την εξέλιξή μας. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο 
μας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον. Το οφείλουμε σε 
εμάς, αλλά κυρίως το οφείλουμε στις επερχόμενες γενιές.

Κρις Αίσωπος 
Διευθύνων Σύμβουλος

ALPHA TRUST

Μήνυμα Διοίκησης

Παραμένουμε  
συγκεντρωμένοι στον στόχο μας  

για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.  
Το οφείλουμε σε εμάς,  

αλλά κυρίως το οφείλουμε  
στις επερχόμενες γενιές.
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Η ALPHA TRUST με μια ματιά

Ο μεγαλύτερος 
και παλαιότερος 
ανεξάρτητος 
διαχειριστής 
κεφαλαίων με 
έδρα την Ελλάδα.

Η ALPHA TRUST είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων που ξεκίνησε τη λειτουργία της στην ελληνική αγορά 
το 1987 ως εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων. 

Έκτοτε έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ελληνικό 
διαχειριστή κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, 
διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχει πα-
ρουσία στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, μέσω της θυγα-
τρικής της, ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.

€1,35 δισ.
κεφάλαια  

υπό διαχείριση

49
εργαζόμενοι

20%
γυναίκες στην 

ανώτερη διοίκηση

53,42%
μετοχικού κεφαλαίου  

σε προσωπικό  
και διοίκηση

6,07%
Μερισματική Απόδοση

2
χώρες παρουσία

+25
έτη επενδυτικής  
εμπειρίας κατά  

μέσο όρο

13
investment 

professionals

3
κατηγορίες Προϊόντων  

& Υπηρεσιών  
για Επενδυτές

-7%
κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας

Στοιχεία 31/12/2021
Η ALPHA TRUST εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA TRUST έχει υιοθετήσει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων ως 
σύμβολο της φιλοδοξίας να αποτελεί πρότυπο καινοτομίας, ακρίβειας 
και πρωτοπορίας.

O Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι το αρχαιότερο γνωστό  
επιστημονικό όργανο (150 με 100 π.Χ.), o αρχαιότερος υπολογιστής,  
το αρχαιότερο Μηχανικό Σύμπαν, που δεν εμφανίζεται παρόμοιό του  
στα 1.300 επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.alphatrust.gr/

0,724
ESG Score*

 

*  ESG Score Βάσει υπολογισμών ΕΚΠΑ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση ESG πληροφοριών για το 2020.
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2016

Περαιτέρω  
διείσδυση στη 
διαχείριση  
αποθεματικών 
Επαγγελματικών 
Ταμείων

2020

Ένταξη στην 
πρωτοβουλία 
«Principles for 
Responsible 
Investment» (PRI)  
ως «Investment 
Manager 
Signatory»

2014

Πρόσθετη  
αδειοδότηση  
διαχείρισης  
εναλλακτικών 
επενδύσεων

Ίδρυση θυγατρικής 
εταιρείας στο Λουξεμ-
βούργο ALPHA TRUST 
LUXEMBOURG  
S.à r.l.  

Ίδρυση της  
ALPHA TRUST 
FALCON INVESTMENT 
S.C.A. SICAV SIF 
(εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου) 

20171987

Ιδρύεται  
η ALPHA TRUST 
ως εταιρεία  
Οικονομικών  
Συμβούλων

1991

Εναρξη παρακο-
λούθησης και  
επιλογής Α/Κ 
ξένων επενδυτικών 
οίκων (FSM)

Ίδρυση της  
ALPHA TRUST ΑΕ  
Διαχειρίσεως  
Αμοιβαίων  
Κεφαλαίων

2000

Ιδρύεται η 
ALPHA TRUST- 
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 
ΑΕΕΧ

2004

Η ALPHA TRUST 
γίνεται η πρώτη 
εταιρεία στην  
Ελλάδα να 
λαμβάνει για τα 
Α/Κ αξιολόγιση 
Morningstar™  

Απόκτηση της 
GENIKI ΑΕΔΑΚ  
(Εταιρεία του 
Ομίλου Société 
Générale)

1996

Η ALPHA TRUST 
γίνεται η πρώτη 
εταιρεία  
επενδυτικών 
υπηρεσιών στην 
Ελλάδα που  
πιστοποιείται από 
την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς

2001

Απόκτηση  
πλειοψηφικού 
πακέτου της Taylor 
Young Investment 
Mgt. Ltd/UK (TYIM)

2006

Ίδρυση της  
ALPHA TRUST  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ

2012 2013

Aπόκτηση της 
Κύπρου ΑΕΔΑΚ

Πώληση της  
δραστηριότητας  
Διαχείρισης  
Ιδιωτικής  
περιουσίας  
Βρετανών πελατών 
της TYIM στην 
Rathbones

2008

Σύσταση Α/Κ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ  

Εισαγωγή των  
μετοχών της 
ALPHA TRUST 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην 
ΕN.Α. του  
Χρηματιστηρίου 
Αθηνών

Εισαγωγή  
στην Κύρια  
Αγορά του  
Χρηματιστήριου  
Αθηνών

2022 ►
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Η Εταιρεία TAYLOR YOUNG Investment Management 
Limited (TYIM) περιήλθε στην κατοχή της ALPHA 
TRUST  τον Σεπτέμβριο του 2001. Το 2012 μεταβίβασε 
τη δραστηριότητα Διαχείρισης Ιδιωτικής περιουσίας 
Βρετανών πελατών στην Εταιρεία Rathbones και από το 
2019 βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Μοναδικός της 
μέτοχος (100%) είναι η μητρική Εταιρεία.

Η Εταιρεία ALPHA TRUST LUXEMBOURG 
S.à r.l. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και 
έχει έδρα το Λουξεμβούργο. 

Μοναδικός της μέτοχος (100%) είναι η 
μητρική Εταιρεία του Ομίλου. 

Διαθέτει δύο οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου η διαχείριση των οποίων 
γίνεται από τη μητρική εταιρεία.

€397 χιλ.
Κύκλος εργασιών 2021

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ 
Α.Ε. ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2006 με έδρα 
την Ελλάδα και σκοπό τη δραστηριοποίηση 
στον τομέα επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία. 

Η πλειοψηφία των μετοχών (99,99%) ανήκει 
στη μητρική  Εταιρεία του Ομίλου. 

Στην ιδιοκτησία της Εταιρείας βρίσκεται το 
ακίνητο που στεγάζει τη μητρική Εταιρεία 
στην Κηφισιά (Αττική).

ALPHA TRUST  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε

€156 χιλ.
Κύκλος εργασιών 2021

Οι Αξίες που μας καθοδηγούν
Στην ALPHA TRUST παραμένουμε προσηλωμένοι στην 
επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών 
μας, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε προκειμένου να δημι-
ουργούμε αξία για τους μετόχους μας, τους εργαζόμενους, 
τους συνεργάτες μας καθώς για και την ευρύτερη κοινωνία. 

Οι αξίες μας αποτελούν την ουσία της ταυτότητάς μας και 
συνοψίζουν τον σκοπό της ύπαρξής μας. Είναι οι πεποιθή-

σεις, η φιλοσοφία μας που καθορίζουν τη σχέση που ανα-
πτύσσουμε με τους πελάτες μας και τον τρόπο με τον οποίο 
καθοδηγούμε την εμπειρία των εργαζομένων μας. Για να 
επιτύχουμε τους στόχους μας ακολουθούμε πιστά τις αξίες 
αυτές, οι οποίες συνδυάζονται αρμονικά με τον τρόπο λει-
τουργίας μας και μας καθοδηγούν στη μακροχρόνια πορεία 
μας ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Ο Όμιλος ALPHA TRUST αποτελείται από την Εταιρεία ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ καθώς και τις 3 θυγατρικές της και έχει παρουσία σε Ελλάδα και Λουξεμ-
βούργο.

Ακεραιότητα

Ήθος

Καινοτομία

Αριστεία

Υπευθυνότητα

Βιωσιμότητα
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12

Στοιχεία 31/12/2021

€1,35 δισ.
7,0%
Εναλλακτικές 
Επενδύσεις 

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων 

70,3%

ΟΣΕΚΑ 
22,7%

Θεσμικοί
Ιδιώτες

Εξέλιξη Κεφαλαίων υπό Διαχείριση ανά τύπο Επενδυτή
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Επενδυτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Η ALPHA TRUST με την πολυετή της πείρα έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 
στην Ελληνική αγορά. Έχει μια ολοκληρωμένη παρουσία στον κόσμο των επενδύσεων και εργάζεται μαζί με τους επενδυτές, 
πελάτες της, βοηθώντας τους να επιλέξουν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία. 
Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.

Κατανομή Κεφαλαίων υπό Διαχείριση ανά τύπο υπηρεσίας 
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Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Τα ΟΣΕΚΑ δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επενδυτών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 
Η ALPHA TRUST επενδύει στις αγορές αυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και λαμβάνει επί σειρά ετών την 
αξιολόγηση της Morningstar®, τον διεθνούς φήμης ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και 
γενικά επενδυτικών προϊόντων. Η ALPHA TRUST διαχειρίζεται 12 Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο 
φάσμα επενδυτικών αναγκών όπως μετοχικά, μικτά, ομολογιακά, χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), funds of funds μετοχικά και μικτά, 
συγκεκριμένα:

Επιπλέον η ALPHA TRUST αντιπροσωπεύει και διαθέτει στους πελάτες της Αμοιβαία Κεφάλαια – ΟΣΕΚΑ μεγάλων και ανα-
γνωρισμένων διεθνώς αλλοδαπών Οίκων Διαχείρισης. Ειδικότερα, διαθέτει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μια ευρεία 
συλλογή άνω των 1.000 προϊόντων που διαχειρίζονται οι παρακάτω οίκοι:

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE 1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE 1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE 1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

1

3rd Party Funds Distribution 

UCITS OFFER NO GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE THE FUTURE ONE

ΟΣΕΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού1  
(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,  ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999)

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 57/16.6.2010)

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008)

INTERLIFE Μικτό (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003)

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class  
(Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016)

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class2 (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021)

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤO ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.:  175/21.6.2013)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΔΙΕΘΝΕΣ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 

1429/Β/27.11.2000)

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) (Απόφ. Επιτρ. 

Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996)

Η ALPHA TRUST προσφέρει πρόγραμμα συστηματικής επένδυσης-αποταμίευσης, το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα με τα... ψιλά να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο που θα φτάσει... ψηλά σε βάθος χρόνου. 
Με άλλα λόγια, είναι ένας έξυπνος ”κουμπαράς“ που διαχειρίζεται μια από τις κορυφαίες εταιρείες 
διαχείρισης στην Ελληνική αγορά, η ALPHA TRUST. Ένας κουμπαράς όπου συγκεντρώνει 
χρήματα από τα «ψιλά» τα οποία επενδύονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια της επιλογής του πελάτη.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

1.  Κατηγοριοποίηση του Α/Κ κατ’ άρθρο 8 του SFDR, τροποποίηση του Κανονισμού και της επωνυμίας του, βάσει της υπ΄αριθμ. 408/25-2-2022 εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

2. Έναρξη Α/Κ TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class 12/03/2021
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Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
Η ALPHA TRUST ίδρυσε το 2017 την ALPHA TRUST LUXEM BOURG S.à r.l., θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και 
την ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο 
γενικός μέτοχος.

H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λου-
ξεμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή «ομπρέλα» ανοικτού τύπου. Έχει πι-
στοποιηθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου 
Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF). Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των 
υπο-κεφαλαίων με την επωνυμία:

Μοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας
Το μοντέλο της επιχειρησιακής λειτουργίας της ALPHA TRUST έχει αναπτυχθεί με βάση τις διεθνείς καλές επιχειρηματικές 
πρακτικές και έχει ως βασικό του σκοπό τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους (μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, 
προμηθευτές και κοινωνία).

Το μοντέλο αυτό αποτυπώνεται ακολούθως με βάση τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογική προσέγγιση “Business Model 
generation” των Alex Osterwalder και Yves Pigneur.

Η ALPHA TRUST ήταν η πρώτη Εταιρεία στην Ελλάδα  
που έλαβε αδειοδότηση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών

ΚΥΡΙΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Οικονομικοί αναλυτές
•  Αντιπρόσωποι  

ALPHA TRUST 
•  Διεθνείς Οργανισμοί 

και Πρότυπα 
•  Επενδυτικοί 

οργανισμοί στην 
Ελλάδα και Διεθνώς

ΚΥΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•  Διαχείριση χαρτοφυλακίων
•  Εναλλακτικές επενδύσεις
•  ΟΣΕΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΙΑΣ & ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ALPHA TRUST έχει εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό  
το οποίο διαθέτει τις γνώσεις και τις ικανότητες να λάβει αποφάσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών της για να 
επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Ο προσανατολισμός της Εταιρείας προς τις βιώσιμες επενδύσεις 
καθοδηγεί το προσωπικό στην καθημερινή λήψη αποφάσεων, οι 
οποίες προωθούν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.

ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•  Newsletter “Investor”
•  Ψηφιακές Καμπάνιες στα 

Μέσα 
 Κοινωνικής Δικτύωσης
•  Δημοσιεύσεις σε 

ιστοσελίδες
•  Έκδοση Δελτίων Τύπου
•  Ετήσια Παρουσίαση 

Διαχειριστών
•  Ετήσια Έκθεση 

Βιωσιμότητας
•  Οικονομικές καταστάσεις 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Διαχείριση κεφαλαίων:
•  Ιδιωτών πελατών
•  Αμοιβαίων Κεφαλαίων
•  Θεσμικών πελατών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
•  Πρωτοποριακή 
  σκέψη και καινοτομία
•  Άρτια καταρτισμένο 

εξειδικευμένο 
προσωπικό

•  Ευρύ δίκτυο 
συνεργατών

•  Εμπειρογνωμοσύνη 
•  Πιστοποιημένα 

ανώτατα στελέχη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
•  Ιδιώτες επενδυτές
•  Θεσμικοί επενδυτές

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
•  Πελατοκεντρική φιλοσοφία
•  Άμεση επικοινωνία
•  Εμπειρογνωμοσύνη 
•  Καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες 
•  Συνεχής πληροφόρηση 

και ενημέρωση

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
•  Πληρωμές 

μερισμάτων
•  Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Μακρά ιστορία, εμπειρογνωμοσύνη
•  Καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό 
•  Άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών
•  Διαρκώς αυξανόμενα κεφάλαια υπό διαχείριση
•  Συνεχιζόμενη ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων
•  Συμμετοχή εργαζομένων στα κέρδη ως μέτοχοι

ΟΕΕ

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND

FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

17
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Διαχείριση Ιδιωτικών και Θεσμικών Χαρτοφυλακίων 

Ιδιώτες επενδυτές 
Η διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών (Private Asset Management) της ALPHA TRUST εξειδικεύεται στην ενεργητι-
κή Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης Εντολής (Discretionary Asset Management), ενώ παρέχει επίσης τις υπηρεσίες 
Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Λήψης - Διαβίβασης Εντολών.

Θεσμικοί επενδυτές 
Η ALPHA TRUST κατέχει σημαντική θέση σήμερα στη διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Επενδυτών, δίνοντας έμφαση στα 
Επαγγελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία, καθως και στη διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Από το 2008 και ειδικότερα μετά την ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών του Κλάδου Σύνταξης του Επαγγελματικού 
Ταμείου Οικονομολόγων, η Εταιρεία έλαβε μία σειρά από νέες αναθέσεις. Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 
20 Θεσμικούς επενδυτές στο πελατολόγιό της, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου  
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ  Α.Ε.Ε.Χ.

Στο επίκεντρο ο πελάτης / επενδυτής 

Στην ALPHA TRUST παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας και την 
εγκαθίδρυση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους.

Αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (client experience), βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός 
στοχευμένου επενδυτικού πλάνου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της διαδραστικότητας 
στην επικοινωνία.

Με τη συντεταγμένη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουμε (website, social media, newsletters) επιδιώκουμε 
την παροχή έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης προς τους επενδυτές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
Εταιρεία.

Η ALPHA TRUST ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1987 με μοναδική παρεχόμενη υπηρεσία τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 
Ιδιωτών Πελατών. Υπήρξε μάλιστα η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη σχετική αδειοδότηση.

✓  Επενδυτική Πειθαρχία 
Ακολουθείται μία δομημένη 
επενδυτική διαδικασία με καθημερινή 
αξιολόγηση των επενδυτικών 
συνθηκών και των χαρτοφυλακίων. 

✓  Εύρος & Τεχνογνωσία 
Η ομάδα διαχείρισης της  
ALPHA TRUST διεξάγει τη δική της 
έρευνα και ανάλυση των αγορών, 
ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει την 
πλατφόρμα FSM μέσω της οποίας 
η ομάδα επιλέγει σε παγκόσμια 
κλίμακα τους καλύτερους, ανά τομέα, 
διαχειριστές κεφαλαίων διατηρώντας 
μαζί τους προσωπική επαφή.

✓  Σχέση Απόδοσης-Κινδύνου 
Για κάθε τύπο χαρτοφυλακίου, 
βασικός στόχος είναι η 
βελτιστοποίηση της σχέσης 
απόδοσης-κινδύνου και η 
χαμηλή μεταβλητότητα μέσω της 
ευρείας διασποράς σε κατηγορίες 
επενδύσεων και επενδυτικών μέσων.

✓  Πλήρης Διαφάνεια 
Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση 
για την πορεία του χαρτοφυλακίου 
που περιλαμβάνει λεπτομερή 
ανάλυση της συγκριτικής απόδοσης 
χρονικά σταθμισμένης καθώς και 
των αμοιβών διαχείρισης και των 
συνολικών εξόδων που αφορούν σε 
τρίτους.

✓  Ανεξαρτησία & Αμεροληψία 
Η ALPHA TRUST αξιοποιεί στο 
έπακρο τα πλεονεκτήματα της 
ανεξαρτησίας της, επιλέγοντας χωρίς 
κανένα περιορισμό τις καλύτερες 
επενδυτικές τοποθετήσεις. 

✓  Προσωποιημένη Εξυπηρέτηση 
H ALPHA TRUST αναγνωρίζει 
τις πραγματικές ανάγκες και 
στόχους των επενδυτών της και 
αναπτύσσει πρωτοπόρα επενδυτικά 
χαρτοφυλάκια διατηρώντας την 
προσωπική επαφή των στελεχών 
της με τους πελάτες μας. 

✓  Μακροχρόνιες Σχέσεις 
Εμπιστοσύνης 
Η ALPHA TRUST δημιουργεί 
χαρτοφυλάκια όχι μόνο για το 
σήμερα αλλά και για τις επόμενες 
γενεές, συνυπολογίζοντας δεδομένα 
όπως τα προσδοκώμενα έσοδα, 
αναζητώντας νέες πηγές εσόδων 
από αναδιάρθρωση της περιουσίας 
και κυρίως από τις μεγάλες θέσεις 
που έχουν δημιουργηθεί με την 
πάροδο του χρόνου και αναλύει 
τους οικονομικούς κινδύνους, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
προσδοκώμενο κόστος ζωής των 
μελών της οικογένειας. 

Οι Βασικές Αρχές μας

Αμοιβαία Κεφάλαια
Έκδοση Μηνιαίας  

Ενημέρωσης στοιχείων 
επιδόσεων των Α/Κ

Παρουσίαση Διαχειριστών 2021
Στο πλαίσιο ενημέρωσης του 
δικτύου συνεργατών  
και αντιπροσώπων,  
η ALPHA TRUST 
πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη ετήσια  
εκδήλωση παρουσίασης  
των διαχειριστών της.

Παρουσίαση συναντήσεις με 
χρηματιστηριακούς αναλυτές 
και θεσμικούς επενδυτές
Συμμετοχή στο 4ο ATHEX 
Small-Cap Conference.

Εγγραφείτε στο newsletter της alphatrust για να λαμβάνετε όλες τις εξελίξεις της αγοράς στο email σας 
www.alphatrust.gr

alphatrust @alphatrust_
Καθημερινή ενημέρωση  
για τις τιμές των 
αμοιβαίων κεφαλαίων 
και για άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες μέσα 
από την ενημερωμένη 
ιστοσελίδα μας
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ΟΜΙΛΟΣ 2021 2020

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.756.678 5.639.318

Σύνολο Ενεργητικού 12.945.757 9.274.328

Κύκλος εργασιών 9.752.697 6.510.690

Μικτό κέρδος 7.059.741 3.950.245

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 72,39% 60,67%

Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.244.093 1.595.025

Περιθώριο EBITDA 43,52% 24,50%

Κέρδη προ φόρων 4.124.890 1.517.835

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 42,29% 23,31%

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 3.128.155 1.002.931

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 32,07% 15,40%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 46,30% 17,78%

Απόδοση Ενεργητικού 24,16% 10,81%

Κέρδη ανά μετοχή 1,0393 0,3360

Επιχειρηματική Αριστεία 
Οικονομική Ανάπτυξη
Το 2021 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την 
ALPHA TRUST. Παρότι το έτος ξεκίνησε με επιφυλακτι-
κότητα στις αγορές και η ανθρωπότητα εξακολούθησε να 
δοκιμάζεται από την πανδημία, οι πελάτες της Εταιρείας 
απόλαυσαν στην πλειονότητά τους θετικές αποδόσεις και 
σημαντική υπεραπόδοση έναντι των στόχων τους.

Παράλληλα, η Εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα τις επενδύ-
σεις σε τεχνολογία με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την ικανοποίηση των υψηλότερων απαιτήσεων δικτύων 
και πελατών.

Το ύψος του συνόλου των υπό διαχείριση Ιδιωτικών και Θε-
σμικών χαρτοφυλακίων προσέγγισε κατά την παρελθούσα 
χρήση το ποσό των 1.354 εκ. ευρώ. Ειδικότερα τα θεσμικά 
χαρτοφυλάκια (βασικός πυλώνας της ανάπτυξης της Εται-
ρείας), έφτασαν κατά την χρήση 2021 τα 1.084 εκ. ευρώ. 
Επιπλέον οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων ανοι-
κτού τύπου (alternative investment funds) με έδρα το Λου-
ξεμβούργο (Falcon Rex & Kestrel investment funds) που 
ιδρύθηκαν μέσω θυγατρικής το 2017 και διαχειρίζονται από 
την Εταιρεία,  είχαν ενεργητικό που την 31/12/2021 έφτα-
σε τα 80 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία των υπό διαχείριση 

κεφαλαίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ALPHA TRUST 
παρουσίασε μεταβολή της τάξης του 13,51% και αποδίδε-
ται τόσο στις θετικές αποδόσεις των μετοχικών χαρτοφυ-
λακίων και κυρίως των ελληνικών (24,6 εκ. ευρώ) όσο και 
στο θετικό ισοζύγιο εισροών – εκροών (9,9 εκ. ευρώ). Ως 
αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της  ALPHA TRUST στα 
Α/Κ διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 2,6%, διατηρώντας 
την 6η θέση στη σχετική κατάταξη.

Η διεκδίκηση νέων αναθέσεων στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό παραμένει στρατηγικός στόχος της Εταιρείας. Η 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους επενδυτές, 
η εξειδίκευση που διαθέτει ως ανεξάρτητη Εταιρεία, το επαγ-
γελματικό προφίλ, το ήθος των ανθρώπων της, τα γενικότερα 
υψηλά standards και η αποτελεσματική διαχείριση που παρέ-
χει, αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που καθο-
ρίζουν τα έσοδα αλλά και τη συνολική εξέλιξη της Εταιρείας.

Η ALPHA TRUST συμπληρώνει 35 χρόνια πορείας το 
2022, που την κατατάσσει στις μακροβιότερες εταιρείες του 
κλάδου παγκοσμίως. Οι αρχές που οδηγούν την Εταιρεία 
και τους ανθρώπους της είναι ισχυρές για να τη στηρίξουν 
στα χρόνια που έρχονται.

Πηγή: ALPHA TRUST

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
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Διακρίσεις 
Η ALPHA TRUST αποδεικνύει εδώ και χρόνια την προσήλωσή της στην αριστεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 
επιχειρηματικά βραβεία που λαμβάνει όπως αυτά από το εξειδικευμένο περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Ειδικότερα, κατά την τελευταία 
πενταετία έλαβε συνεχόμενες διακρίσεις ως η καλύτερη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα. 

2020

Καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων  
Κεφαλαίων στην Ελλάδα

2019

2o
Καλύτερης εταιρείας Εναλλακτικής Αγοράς

2019

Καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων 

2018

Καλύτερης Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Great Place to Work

Η ALPHA TRUST απέκτησε την πιστοποίηση 
του Great Place to Work για το 2021-2022 από 
τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Η 
πιστοποίηση προέκυψε έπειτα από ανώνυμη 
και εμπιστευτική αξιολόγηση από το προσω-
πικό της Εταιρείας σχετικά με την εμπειρία του 
από το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δρα-
στηριοποιείται. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια 
πολύ σημαντική επιβράβευση, καθώς από την 
ίδρυσή της το 1987, η Εταιρεία έχει αναπτύξει 
μια ισχυρή εργασιακή κουλτούρα που βασίζεται 
σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός και η 
συναδελφικότητα.
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Πλαίσιο Διακυβέρνησης 
Η ALPHA TRUST ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εταιρική διακυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζει βέλτιστες 
πρακτικές και εθελοντικά πρότυπα με στόχο την αριστεία και 
τη διαρκή προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, των 
πελατών, των εργαζομένων και όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών. Η επιλογή των σωστών πρακτικών διακυβέρνησης 
είναι θεμελιώδης παράγοντας για τη μακροπρόθεσμή βιωσι-
μότητα του Ομίλου, καθώς η υιοθέτηση πρωτοβουλιών και 
κατάλληλων δομών και διαδικασιών βοηθά στη λήψη ορ-
θών επιχειρηματικών αποφάσεων που εναρμονίζονται με το 
όραμα και τις αξίες της. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνη-

σης της ALPHA TRUST ενσωματώνει τους στόχους και την 
αποστολή της και στηρίζει την στρατηγική της.

Η διακυβέρνηση του Ομίλου ALPHA TRUST έχει συσταθεί 
ως ένα σύνολο αποτελούμενο από διαδικασίες, πολιτικές, 
διοικητικά όργανα που συνεργάζονται και ακολουθούν τους 
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και περιλαμβάνει τη συμ-
μετοχή των μετόχων. Ο στόχος του πλαισίου αυτού είναι η 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και η 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της ALPHA TRUST 
απεικονίζεται ως ακολούθως:

Πολιτικές και Διαδικασίες
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει σειρά πο-
λιτικών και διαδικασιών ώστε να δια-
σφαλίζεται η διαφάνεια και η χρηστή 
διακυβέρνηση 

Διοικητικά Όργανα
Έχουν θεσμοθετηθεί διοικητικά όρ-
γανα με βάση την κείμενη νομοθεσία 
καθώς και τις ανάγκες της Εταιρείας

Συμμετοχικότητα
Μέσω της Γενικής Συνέλευσης οι μέ-
τοχοι ορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο 
και λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία 
της διακυβέρνησης

ESG Διακυβέρνηση
Βάσει των λειτουργικών αναγκών 
της Εταιρείας, έχουν αναπτυχθεί συ-
γκεκριμένες διαδικασίες ώστε να δια-
σφαλίζεται η διαφάνεια και η χρηστή 
διακυβέρνηση

1

3

2

4
Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Β Ι Ω Σ Ι ΜΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ

ΣΤ   ΧΟΙ

Επιχειρηματική Ηθική και 
Επαγγελματική Ακεραιότητα
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Τμήμα λογιστηρίου

M/Fs financials

Middle office  
(Private Clients, M/Fs)

M/Fs & 3rd party M/Fs  
Unit Holders

Γραμματεία και εξωτερικοί 
υπάλληλοι

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Εργασιών & Λειτουργιών

Κανονιστική Συμμόρφωση

Οργανόγραμμα Εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ’ ανώτατο 
όριο, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και είναι ελεύθερα 
ανακλητά. H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ακολουθεί: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά (57%) και τα δύο 
(2) ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά (29%). Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικός.

Ονοματεπώνυμο Μέλος Εκτελεστικό

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό

David Phillip Gibbs Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό

Χριστόδουλος Αίσωπος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό

Στέφανος Καραϊσκάκης Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Αγνή Λεβή Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Ιωσήφ Παπαδογιάννης Μέλος Εκτελεστικό

Αγγελική Χατζηδάκη Μέλος Μη Εκτελεστικό

Εσωτερικός 
Ελεγκτής

Νομική 
Υπηρεσία

Εξυπηρέτηση 
Μετόχων

Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιτροπή 
 Ελέγχου

Επιτροπή 
Αποδοχών

Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων

Εταιρικός 
Γραμματέας

Τμήμα Παρακολούθησης 
Κινδύνων χαρτοφυλακίων

Συμμόρφωση 
AML

Επενδυτική  
Επιτροπή

Εταιρικές 
Ανακοινώσεις

Τμήμα Διαχείρισης 
Κινδύνων

Information 
Security Officer

DPO

Information Technology

29%
του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
αποτελείται από 

γυναίκες

Διοικητικά Όργανα
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA TRUST είναι το ανώτατο όργανο λή-
ψης αποφάσεων, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτό χρονικό διάστημα που 
ορίζεται από το καταστατικό, ελέγχει τα πεπραγμένα της διοίκησης και απαλλάσσει ή 
όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
ALPHA TRUST είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του οργανισμού. 

Εξυπηρέτηση Θεσμικών Πελατών

Εξυπηρέτηση Ιδιωτών Πελατών & 
Δικτύων Διάθεσης

Business Development

Web & Digital, Data Research  
& Analysis

Διεύθυνση ΠωλήσεωνΔιεύθυνση Επενδύσεων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 
Σταθερού Εισοδήματος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 
Μετοχών

Ανάλυση Επενδύσεων
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Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 
Εταιρείας είναι:

I.   να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα κατάλληλα 
για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, 
βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας και της διαδικασίας η οποία 
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
Επίσης να υποστηρίζει το ΔΣ για το σχεδιασμό και την παρακο-
λούθηση υλοποίησης των βασικών αρχών και πολιτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης της Εταιρείας,

II.   να μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της Πολιτι-
κής Αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών για τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και παράλληλα την υποβολή προτάσεων προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ευρύτερη πολιτική αμοιβών 
και παροχών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσέλκυση και η πα-
ραμονή των κατάλληλων στελεχών και το σύστημα αποδοχών να 
συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας 
και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακρο-
πρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία,

III.   να λαμβάνει γνώση και να συναινεί επί της Πολιτικής Αποδοχών 
Εργαζομένων για το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία, σύμ-
φωνα με τις σχετικές αρχές για τον καθορισμό και την εφαρμογή 
πολιτικών και πρακτικών αποδοχών των νόμων 4099/2012 και 
4209/2013, όπως ισχύουν, και παράλληλα την υποβολή προτάσε-
ων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ευρύτερη πολιτική 
αμοιβών και παροχών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσέλκυση 
και η παραμονή των κατάλληλων εργαζομένων και το σύστημα 
αποδοχών να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς 
της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημι-
ουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα να 
προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και 
να συνάδει με τα συμφέροντα των διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ 
και των επενδυτών τους,

IV.   να παρακολουθεί και να εισηγείται τις προτάσεις αμοιβών και παρο-
χών των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, δηλ. των στελεχών με 
γραμμή αναφοράς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), (ενδεικτι-
κά Υπεύθυνοι Διευθύνσεων, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Διευθυντής Εργασιών), όπως και των επικεφαλής των μονάδων 
εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης 
εταιρικών κινδύνων και,

V.   να λαμβάνει γνώση και να συναινεί επί των αμοιβών Προέδρων και 
λοιπών μελών όλων των Επιτροπών της Εταιρείας.

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
είναι επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του ν. 4706/2020 και αναφέρεται 
στο ΔΣ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) 
τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη, η πλειοψηφία 
των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέ-
δρου της Επιτροπής, είναι ανεξάρτητα. Η σύν-
θεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφι-
οτήτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Επιτροπή

Αγνή Λεβή
Πρόεδρος Επιτροπής, 
ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό 
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

David Phillip 
Gibbs

Μέλος Επιτροπής, 
Αντιπρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου και μη εκτελεστικό 
μέλος

Στέφανος 
Καραϊσκάκης

Μέλος Επιτροπής, ανεξάρτητο 
και μη εκτελεστικό μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία 
μέλη τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Επιτροπή συστά-
θηκε και λειτουργεί στα κανονιστικά πλαίσια που θέτει το 
άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει καθώς και όσα 
ειδικότερα μπορεί να ορίζονται στις σχετικές οδηγίες και 
αποφάσεις των εποπτικών Αρχών. Σκοπός της Επιτροπής 
είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου:

►  στην παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονο-
μικής πληροφόρησης για την εξασφάλιση της ακεραιό-
τητάς της,

►  στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συ-
στήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), διασφάλισης της 
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας κα-
θώς και της λειτουργίας και αξιολόγησης της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου που εποπτεύει

►  στην παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των 
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως 
της απόδοσής του

►  στη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης και Διαχείρισης Κινδύνων

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου

Απόστολος 
Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής,  
τρίτο πρόσωπο - ανεξάρτητο

Αγνή Λεβή
Μέλος Επιτροπής,  
ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Πάππαρης  Μέλος Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο

Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίων (Ε.Ε.Δ.Χ.)

Η Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλα-
κίων είναι συλλογικό όργανο θεσμοθετημένο από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η κύρια 
αρμοδιότητα της Ε.Ε.Δ.Χ. είναι η παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στην χάραξη της 
επενδυτικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλο-
γικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, τα οποία δια-
χειρίζεται η Εταιρεία.

Η Ε.Ε.Δ.Χ. λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου, 
όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, του καταστατικού της 
Εταιρείας, των διατάξεων και του Κανονισμού Συ-
μπεριφοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των εφαρμοζόμενων δι-
ατάξεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 
των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε 
σχέση με τις επενδύσεις των χαρτοφυλακίων των 
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. & Ο.Ε.Ε. που διαχειρίζεται η Εταιρεία, 
των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε 
σχέση με τις επενδύσεις των χαρτοφυλακίων των 
πελατών της Εταιρείας, καθώς και των συμβάσεων 
που έχουν υπογραφεί με τους αντίστοιχους πελά-
τες, προς το συμφέρον πάντοτε των μεριδιούχων, 
των πελατών, και της ακεραιότητας της αγοράς.

Η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρι-
σης Χαρτοφυλακίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα:

Ονοματεπώνυμο

David Phillip Gibbs

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Χριστόδουλος Αίσωπος

Παναγιώτα Ζαγάρη

Κωνσταντίνος Αδάμ

Δημήτριος Νταλίπης

Δημήτριος Στεφανόπουλος

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Δημήτριος Κοσσόρας
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Επιτροπή Στελεχών (Executive Committee)

Η Επιτροπή Στελεχών είναι συλλογικό όργανο μη εκτελεστικό, που αποτελείται κατά βάση από τους επικεφαλής των Διευθύν-
σεων της Εταιρείας. Ο σκοπός του Executive Committee είναι η δομημένη και συστηματική ενημέρωση για τρέχοντα ζητήμα-
τα μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, καθώς επίσης και ο συντονισμός 
σε διάφορα θέματα καθημερινής ή μη λειτουργίας.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει οργανωθεί και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4706/2020, τις 
σχετικές κανονιστικές διατάξεις και λοιπά πρότυπα αποτελεί 
μία ανεξάρτητη και αντικειμενική μονάδα της Εταιρείας με 
επιβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδια-
σμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της 
Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της 
παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για 
την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρό-
ταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουρ-
γικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα 
και εμπειρία. Δεν μπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής 
μέλος του Δ.Σ., ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές 
διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, διευθυντικό στέλεχος 
της Εταιρείας το οποίο έχει και άλλες, εκτός του εσωτερικού 
ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και 
του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και 
να έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις 
παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία. Η Εταιρεία ενημερώνει 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή 
του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλ-
λοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
τη μεταβολή αυτή.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας περιγράφονται αναλυτικά 
στον Κανονισμό λειτουργίας της ΜΕΕ και περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα:

•  Παρακολουθεί ελέγχει και αξιολογεί την εφαρμογή και τη 
συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
και του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, το Σύστη-
μα Εσωτερικού Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και 
την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και 
μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, και της κα-
νονιστικής συμμόρφωσης.

•  Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τους μηχανισμούς 
διασφάλισης ποιότητας, τους μηχανισμούς εταιρικής δια-
κυβέρνησης και την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέ-
χονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια 
της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά.

•  Ελέγχει τις διαδικασίες δημόσιας γνωστοποίησης συναλ-
λαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκο-
ντα στην Εταιρεία και των προσώπων που έχουν στενό 
δεσμό με τα εν λόγω πρόσωπα, καθώς και άλλων προσώ-
πων για τα οποία η Εταιρεία έχει υποχρέωση γνωστοποίη-
σης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

•  Αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Δ.Σ. της Εταιρεί-
ας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων 
των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της Εται-
ρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπι-
στώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
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Πολιτικές και Διαδικασίες 
Η συμμόρφωση με το σύνολο των πολιτικών της ALPHA TRUST είναι υποχρεωτική και πρέπει να εφαρμόζεται από το σύ-
νολο των υπόχρεων προσώπων. 

Πολιτικές και Κώδικες του Ομίλου 

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής

Κώδικας Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων

Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Πολιτική Αποδοχών Εργαζομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας (Business Continuity Plan)

Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων (ESG Επενδυτική Πολιτική)

Πολιτική συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών

Πολιτική Κινδύνου Βιωσιμότητας

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων Χαρτοφυλακίων

Πολιτική αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρίας

Πολιτικής πρόσληψης και αξιολόγησης ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτική Εκπαίδευσης μελών του Δ.Σ. και  λοιπών στελεχών 

Πολιτική εσωτερικών αναφορών - αποκαλύψεων (whistleblowing policy)

Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών επενδυτικών υπηρεσιών

Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (Ν.4706)

Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών & Αντιμετώπισης Συγκρούσεων Συμφερόντων

Πολιτική προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ρευστότητας

Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που εφαρμόζεται κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που εφαρμόζεται κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

Πολιτική Συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή 
της επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους.

Πολιτική ενεργούς συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου

Πολιτική στο πλαίσιο χρήσης δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2011 (BMR)

Πολιτική ανάθεσης υπηρεσιών σε παρόχους υπολογιστικού νέφους

Πολιτική (Ι) Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία & (ΙΙ) Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών 
για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης

Πολιτική σχετικά με τις αμοιβές απόδοσης των υπό διαχείριση ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) 

AML/CFT Policy 

Πολιτική για την αποτροπή κατάχρησης της αγοράς και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου, για τη διαφάνεια γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών (ex-post) του Ν.3556/2007 και για τις υποχρεώσεις 
κοινοποίησης σε περιπτώσεις ειδικών συμμετοχών (ex-ante)

Διαδικασίες KYC Policy με βάση το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 περί ΑΚΧΑ

Πολιτική και διαδικασία διεξαγωγής ανάλυσης κόστους-οφέλους στις αλλαγές επενδύσεων

Ενσωμάτωση Κινδύνων Βιωσιμότητας στην Επενδυτική Διαδικασία

Το επίκεντρο της διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας για 
την ALPHA TRUST έγκειται στη μετάβαση σε ένα πιο βιώ-
σιμο μέλλον, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με την τελική 
έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τα 
σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων.

Για τον σκοπό αυτό, η μεθοδολογία της ΑLPHA TRUST 
προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον βασίζεται στον προσδιορισμό 
των μετρήσεων κινδύνου των τριών πυλώνων του ESG: Πε-
ριβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο, 
η Εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα την ετοιμότητα 
κάθε εκδότη τίτλου για τη μετάβασή του σε ένα πιο βιώσι-
μο μέλλον βάσει των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. 
Πέραν της χρήσης μιας ευρύτατης λίστας δεικτών βιωσιμό-
τητας από παρόχους δεδομένων, εναπόκειται στη διακριτι-
κή ευχέρεια των διαχειριστών να εξετάσουν κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία κινδύνου βιωσιμότητας.

Η Εταιρεία ξεκινά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση κιν-
δύνου των επενδυτικών ευκαιριών. Η δέουσα επιμέλεια και 
η επιλογή των επενδύσεων εξετάζει μια σειρά κινδύνων, 
μεταξύ των οποίων είναι και οι κίνδυνοι βιωσιμότητας. Επι-

προσθέτως, σχετικοί δείκτες κινδύνου έχουν προστεθεί στο 
υπάρχον πλαίσιο αναφορών και τα αποτελέσματα σε επί-
πεδο χαρτοφυλακίου υπό τη διαχείριση της Εταιρείας χαρ-
τοφυλακίων, καθώς και σε επίπεδο τίτλου, κοινοποιούνται 
στους διαχειριστές. Ο κίνδυνος βιωσιμότητας κατά την δια-
δικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων αξιολογείται από 
την Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις 
που μπορεί να επιφέρουν σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να προέρχονται από:

i.   κανονιστικές αλλαγές (π.χ. όρια εκπομπών / φόροι, 
απαιτήσεις διακυβέρνησης),

ii.   κόστος και αβεβαιότητα της αποδοτικότητας και αποτελε-
σματικότητας της νέας τεχνολογίας,

iii.   δυσφήμηση λόγω μη συμμόρφωσης με τις βέλτιστες 
πρακτικές βιωσιμότητας,

iv.   αλλαγές συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά 
(π.χ. επενδυτές, καταναλωτές),

v.   την εκδήλωση φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής 
(όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοθύελλες, βροχοπτώ-
σεις, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, κ.α.).

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων που έχει καθορίσει η Εταιρεία στοχεύει στον καθορισμό, την μέτρηση, τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και την αναφορά των σημαντικών κινδύνων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων με σκοπό την προστασία των επενδυτών.

Η διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. την αναγνώριση των βασικών παραγόντων κινδύνου,

2.  την επιλογή της μεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων 

3. τη ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση των κινδύνων 

4.  την επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τακτική ή έκτακτη βάση 

5.  τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

Το τμήμα Παρακολούθησης Κινδύνων Χαρτοφυλακίων παρακολουθεί, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά με τις μετρήσεις των 
κινδύνων το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τριμηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ διατηρεί άμεση και τακτική επικοινωνία με τον Διευ-
θυντή Επενδύσεων και τους αρμόδιους διαχειριστές.
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Σύγκρουση Συμφερόντων

Ως «Σύγκρουση Συμφερόντων» νοείται οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική κατάσταση (επαγγελματική, 
προσωπική ή άλλη κατάσταση ή σχέση), κατά την οποία τα ιδιωτικά συμφέροντα του Υπόχρεου Προσώπου 
δύναται να αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και των επενδυτών/μετόχων/πελατών της ή να 
επηρεάσουν την ικανότητα του Υπόχρεου Προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή την κρίση του για τη λήψη 
μιας απόφασης με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον ή/και το συμφέρον των 
επενδυτών/πελατών της και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας είτε 
των επενδυτών/πελατών της σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών & Αντιμετώπισης Συγκρούσεων Συμφερόντων η οποία 
είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
εντός του 2021:

     ►   Ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου συναλλαγές ενδέχεται να εξετάζονται για πιθανή Σύγκρουση Συμφε-
ρόντων

     ►   Καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια εντοπισμού Σύγκρουσης Συμφερόντων

     ►   Παραθέτει μέτρα αντιμετώπισης επιμέρους καταστάσεων που αναγνωρίζονται ως Σύγκρουση Συμφερό-
ντων

     ►   Περιλαμβάνει τα μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί και διέπουν τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτό-
μενων από την πολιτική αυτή προσώπων και

     ►   Αναλύει τη γενικότερη εσωτερική διαδικασία αντιμετώπισης πιθανών περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφε-
ρόντων

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η ALPHA TRUST δεσμεύεται να ενεργεί επαγγελματικά και δίκαια σε όλες τις 
συναλλαγές και τις σχέσεις της, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και 
λογοδοσίας και υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην απάτη, τη δωροδοκία και 
τη διαφθορά. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υιοθέτησε Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και 
της διαφθοράς σκοπός της οποίας είναι να διασφαλίσει ότι τυχόν περιστατικά θα εντο-
πιστούν και θα αντιμετωπιστούν με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο. Η ALPHA TRUST, 
διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της με τρόπο που 
μειώνει και κατά το δυνατόν εξαλείφει τις ευκαιρίες για δόλια ή διεφθαρμένη δραστηρι-
ότητα και της παροχής ή αποδοχής δωροδοκίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι 
διευθυντές και οι εργαζόμενοι σε κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνοι για την προστασία της 
ALPHA TRUST και των πελατών της από την απάτη, τη δωροδοκία και τη διαφθορά, 
ενεργώντας πάντα σύμφωνα με την πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς. 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και έγκαιρη αναγνώριση του πιθανού κίνδυνου 
απάτης, διαφθοράς ή δωροδοκίας έχει δημιουργηθεί η Ομάδα Διερεύνησης, αποτε-
λούμενη από τον Σύμβουλο Διοίκησης, τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τον Δικηγόρο της Εταιρείας και έχει την πρωταρχική ευθύνη 
για τη διερεύνηση όλων των εικαζόμενων πράξεων απάτης, δωροδοκίας και διαφθο-
ράς, όπως ορίζονται από την σχετική πολιτική.

 Η Ομάδα Διερεύνησης της ALPHA TRUST ελέγχει τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο) τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από αυτήν 
την Πολιτική, αξιολογούν, επικαιροποιούν και καταγράφουν τους υφιστάμενους και πι-
θανούς κινδύνους για τα ανθρώπινα και υλικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Η 
Διοίκηση παρέχει υποστήριξη και συνεργάζεται με την Ομάδα διερεύνησης, τις άλλες 
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και τις αρμόδιες Αρχές για την ανίχνευση, αναφορά και διε-
ρεύνηση ανέντιμων ή δόλιων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης των 
υπευθύνων. 

Η ALPHA TRUST ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της αλλά και οποιονδήποτε τρίτο να 
προβαίνουν σε επώνυμες αναφορές, καθώς τυχόν ανώνυμες αναφορές καθιστούν 
εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη τη διεξοδική διερεύνηση ενός ισχυρισμού, λόγω της 
δυσκολίας λήψης πληροφοριών από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα, καθώς και λόγω 
της δυσκολίας αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ισχυρισμού. Ανώνυμες αναφορές εξε-
τάζονται ανάλογα με το πόσο βάσιμες είναι και αν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 
παράνομη πράξη που περιγράφεται.

Η αναφορά περιστατικού σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία είναι υποχρεωτική 
για κάθε εργαζόμενο που υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί απάτη, δωροδοκία ή/και 
διαφθορά και τελεί πάντα υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ν.4624/2019 (Επε-
ξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).

Η απάτη,  
η δωροδοκία,  
ή η διαφθορά 
σε οποιαδήποτε 
μορφή,  
δε γίνονται σε καμία 
περίπτωση ανεκτές 
από την  
ALPHA TRUST.

Τo 2021 δεν υπήρξε 
κανένα περιστατικό 
απάτης, 
δωροδοκίας ή 
διαφθοράς

Στην ALPHA TRUST, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο των εργαζομένων της, μελών Διοίκησης όσο και 
των μετόχων, πελατών και συνεργατών της, αλλά και εν γένει η τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation /GDPR), αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας.

Η δέσμευση της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη εναρμόνιση με την Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τις οδηγίες της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
αντικατοπτρίζεται πρωτίστως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνδυαστικά με την ενημέρωση των υποκειμένων 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως αναρτώνται και τηρούνται επικαιροποιημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει ορίσει Data Protection Officer, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στις δια-
τάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του Ν. 4624/19.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
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ESG Διακυβέρνηση
Η έμπρακτη ενσωμάτωση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων στη λήψη αποφάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
Εταιρείας είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της ALPHA TRUST, από τη θέσπιση Επιτροπής ESG και την υιο-
θέτηση Επενδυτικής Πολιτικής ESG, μέχρι την πραγματοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού κλπ. Όλα τα υφιστάμενα και 
προγραμματισμένα μέτρα στους άξονες της Βιωσιμότητας μπορούν να καθιερώσουν την ALPHA TRUST ως βασικό παρά-
γοντα στις Υπεύθυνες Επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζουν την ίδια και τον Όμιλο από τις μελλοντικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επιτροπή ESG

Η ALPHA TRUST έχει συστήσει την Επιτροπή ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων 
τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας («ESG» θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια). Η Επιτρο-
πή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιτροπή ESG έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

Η σύσταση της Επιτροπής ESG επισημαίνει τη σημασία των παραγόντων Βιωσιμότητας στην παρούσα αλλά και μελλοντική 
πορεία και λειτουργία της ALPHA TRUST. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα μέλη τα οποία ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι στην Εταιρεία με γνώση του αντικειμένου ESG, είτε 
τρίτα πρόσωπα. Στην Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας. Στις συνεδρι-
άσεις, δύναται να παρίστανται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και άλλα πρόσωπα της Εταιρείας με συμβουλευτικό σκοπό. 
Την Επιτροπή μπορεί να βοηθούν στο έργο της και άλλες επιτροπές της Εταιρείας.

Η σύνθεση της Επιτροπής ESG είναι η ακόλουθη

Ονοματεπώνυμο

Αγγελική Χατζηδάκη

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Θεοδώρα Ροκά

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου

Συμβάλλει στον καθορισμό του ευρύτερου πλαισίου προσέγγισης της Εταιρείας στην ενσωμάτω-
ση ESG παραγόντων στη λειτουργία της.

Συμμετέχει στην κατάρτιση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Υπευ-
θύνων Επενδύσεων.

Παρακολουθεί την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επενδυτική δια δικασία.

Παρακολουθεί τις αναφορές σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας και των δυσμενών επιπτώ-
σεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Παρακολουθεί τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας σε θέματα ESG καθώς και την εφαρμογή 
αυτών.

Καταρτίζει την ετήσια έκθεση Διαφάνειας PRI και αξιολογεί τα αποτελέσματα της έκθεσης όπως 
προκύπτουν από το PRI.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις και γενικές τάσεις σε θέματα ESG.

Επικοινωνεί και εκπαιδεύει για θέματα ESG τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Προτείνει και παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος (όπως πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, ορθή κατανάλωση ενέργειας, βιωσιμότητα των 
πηγών ενέργειας κλπ).

Επενδυτική Πολιτική ESG

H ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής δια-
κυβέρνησης θεμάτων, τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στόχος της ALPHA TRUST 
αποτελεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και η μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. H Εταιρεία ενεργώντας με συνέ-
πεια προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών και της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ευθύνη να λαμβάνει υπόψη περιβαλλο-
ντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ESG) στην επενδυτική της διαδικασία και τη λειτουργία 
της.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στους υπό της εταιρείας διαχειρίσεως ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, καθώς και στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 
θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Ο σκοπός της ESG Επενδυτικής Πολιτικής είναι να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την υιοθέτηση και ενσωμάτωση ESG παραγόντων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και ενεργούς ιδιοκτησίας.
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Συμμετοχικότητα
Η κουλτούρα της ALPHA TRUST υιοθετεί την αρχή της συμμετοχικότητας, η 
οποία προάγει τη συνολική αποδοτικότητα της Εταιρείας και ενισχύει το αίσθημα 
της ατομικής ευθύνης. Αυτό έμπρακτα αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το μεγαλύ-
τερο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου (53,42% στις 31/12/2021) βρίσκεται στην 
κατοχή του προσωπικού της και των οικογενειών τους. Δημιουργείται έτσι μια μο-
ναδική δυναμική στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, η οποία δεν απαντάται συχνά 
σε εταιρικά σχήματα.

Το γεγονός ότι η διανομή μετοχών της ALPHA TRUST προς το προσωπικό της 
αποτελεί μέρος του πακέτου μεταβλητών αμοιβών (bonus), προσφέρει στους 
εργαζόμενους ένα επιπλέον κίνητρο για να παραμένουν προσηλωμένοι στους 
στόχους της Εταιρείας που δεν είναι άλλοι από τη δημιουργία αξίας για τους πε-
λάτες και τους μετόχους της. Οι εργαζόμενοι, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, συμμετέχουν έμμεσα στη λήψη των αποφάσεων και τον στρατηγικό 
σχεδιασμό της Εταιρείας. 

Η συμμετοχικότητα επιτρέπει τη διάχυση των αξιών με τις οποίες πορεύεται η 
Εταιρεία από την ίδρυσή της που είναι το Ήθος, η Ακεραιότητα, η Αριστεία, η 
Υπευθυνότητα και η Βιωσιμότητα τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στο σύνολο των 
εργαζόμενών της και τις διαφυλάσσει για τη νέα γενιά εργαζομένων που θα ακο-
λουθήσει.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021
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Πρωτοβουλίες, αρχές  
και πρότυπα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
Επιπλέον η Εταιρεία συμμετέχει και 
σταδιακά εφαρμόζει πρότυπα, πλαίσια και 
αρχές σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και 
ειδικότερα:

✓  Έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία Net 
Zero Asset Managers Initiative 

✓  Υποστηρίζει τη διεθνή πρωτοβουλία 
Τask Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) 

✓  Συμμετέχει στην εθελοντική 
πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. (UN Global 
Compact – Οικουμενικό Σύμφωνο του 
Ο.Η.Ε.) ως «Participant» 

✓   Είναι μέλος στο Global Compact 
Network Hellas (GCNH), το τοπικό 
δίκτυο του UN Global Compact.

Η προσέγγισή μας
Η αυξανόμενη ανησυχία για τις επείγουσες απειλές που αντιμετωπίζουν 
οι κοινωνίες, οι οικονομίες και ο πλανήτης καθώς και η επικέντρωση στον 
ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες στην αντιμετώπισή τους, έχει δη-
μιουργήσει την ανάγκη για νέα πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η 
τάση για βιώσιμες επενδύσεις επιταχύνεται και ταυτόχρονα γίνεται πιο 
περίπλοκη. Η ζήτηση επενδύσεων που πληρούν ESG κριτήρια αυξάνε-
ται, ενώ η προσέγγιση που ακολουθούν οι επενδυτές γίνεται πιο αυστηρή 
καθώς η εμπειρία τους αναπτύσσεται και οι ρυθμιστικές αρχές εντείνουν 
τον έλεγχο των δεδομένων και των γνωστοποιήσεων που διέπουν τις 
στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ALPHA TRUST έχει δεσμευτεί να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται με 
τρόπο που να δημιουργεί οικονομική και μη χρηματοοικονομική αξία για 
όλους τους συμμετόχους και να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στον κόσμο 
γύρω της. Ενεργώντας με οδηγό τις αξίες και την αποστολή της, αναγνω-
ρίζει την ευθύνη να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες στην λειτουργία και την ανάπτυξη της. Ασπάζεται τις 10 αρχές 
του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), το οποίο 
έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει τις επιχειρήσεις με τις 10 παγκόσμια απο-
δεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών 
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Επιπρόσθετα, η ALPHA TRUST συμμετέχει και σταδιακά εφαρμόζει πρό-
τυπα, πλαίσια και αρχές σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την έντα-
ξή της από τον Ιούνιο του 2020 στην υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα 
Έθνη πρωτοβουλία PRI «Principles for Responsible Investment» (Αρχές 
για Υπεύθυνες Επενδύσεις), η Εταιρεία υιοθετεί τις αρχές υπεύθυνων 
επενδύσεων και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου Υπεύθυνων 
Επενδύσεων. 

Β Ι Ω Σ Ι ΜΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ

ΣΤ   ΧΟΙ

Μακροπρόθεσμος στόχος της ALPHA TRUST είναι η μεγιστοποίηση  
της αξίας προς τους μετόχους της και την ευρύτερη κοινωνία και παράλληλα  
να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού  
για τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υπεύθυνη δράση  
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Με βάση τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, η ALPHA TRUST έχει ορίσει έξι πυλώνες μέσα από τους οποίους υλοποιεί τον 
μετασχηματισμό της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον:

Καινοτομία 

Η ταυτότητα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
έννοια της καινοτομίας καθώς η ALPHA TRUST είναι 
ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχει-
ριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα 
την Ελλάδα. Επιπλέον, η Εταιρεία συγκαταλέγεται 
σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές 
επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία 
στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών 
ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών 
φορέων. Το 2004 η ALPHA TRUST γίνεται η πρώ-
τη Εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει αξιολόγηση 
Morningstar™ για Α/Κ, ενώ ήταν η πρώτη Εταιρεία 
που έλαβε άδεια για τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 
Ιδιωτών Πελατών. Η πρωτοποριακή σκέψη και η 
καινοτομία χαρακτηρίζουν την πορεία της από την 

ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει ξεκινήσει στην 
ALPHA TRUST τα τελευταία δύο χρόνια και υλοποιείται 
σταδιακά αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγι-
κού σχεδιασμού της. Απώτερος στόχος της πρωτοβου-
λίας αυτής, αποτελεί η πλήρης εξάλειψη των έντυπων 
παραστατικών (paperless environment). 

Στόχος της ALPHA TRUST είναι μέσα στο 2022-2023 
να υλοποιηθεί περαιτέρω ψηφοποίηση υπηρεσιών και 
η αντικατάσταση Η/Υ desktop με laptop. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός αυτός θα αποτελέσει σταθμό για την 
Εταιρεία και προσεγγίζεται σε διάφορα επίπεδα, τα ση-
μαντικότερα των οποίων αναλύονται στη συνέχεια:

Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση 

Οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις εκείνες που οδηγούν στη Βιώσι-
μη Ανάπτυξή μας και περιλαμβάνουν όλες τις εται-
ρικές μας αξίες με σημαντικότερη την Ηθική. Στην 
ALPHA TRUST γνωρίζουμε ότι η ισχυρή ηθική είναι 
σημαντική και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο που υπερ-
βαίνει την καλή μας φήμη. Οι άνθρωποί μας παίρνουν 
καλύτερες αποφάσεις και είναι πιο παραγωγικοί όταν 
η κατευθυντήρια αρχή τους είναι να κάνουν το σωστό. 
Υιοθετήσαμε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές χρηστής δια-
κυβέρνησης με αποτέλεσμα να έχουμε καταστήσει την 
ηθική, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση μέρος αυτού 
που κάνουμε και του πως εργαζόμαστε καθημερινά. 

Το πλαίσιο διακυβέρνησης που έχουμε αναπτύξει ξε-
περνά την κανονιστική συμμόρφωση και αποτελεί τον 
πυρήνα του τρόπου με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε 
με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους συνεργά-
τες και την κοινωνία μας. Κάθε απόφαση και ενέργεια 
λαμβάνεται με ακεραιότητα και αυτό ξεκινά από την 
ηγεσία μας. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο δημιουργεί 
σαφείς προσδοκίες για ηθική συμπεριφορά και η δι-
οίκησή μας είναι υπεύθυνη για την παροχή ηθικών 
αποτελεσμάτων.

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουμε αναπτύξει 
υποστηρίζουν αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης στηρί-
ζοντας τη δέσμευση και τη διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε. 

Βιώσιμες 
επενδύσεις

Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χρηστή εταιρική 
διακυβέρνηση

Καινοτομία

Προστασία του 
περιβάλλοντος

Εργασιακές πρακτικές

Κοινωνική 
συνεισφορά

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Η πρότυπη ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας συναλλαγών σε Αμοιβαία 
Κεφάλαια αποτελεί μια πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα στους πελάτες να ανοίξουν λογαριασμό/μητρώο και να κάνουν 
μεταφόρτωση (upload) όλων των εγγράφων πιστοποίησης καθώς και να 
προβαίνουν σε συναλλαγές αντικαθιστώντας την υπογραφή τους με τα 
στοιχεία ασφαλούς επικοινωνίας που θα δηλώσουν.

Προσωπικός ηλεκτρονικός φάκελος
Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την ηλεκτρονική αποθήκευση των 
εγγράφων που σχετίζονται με τους επενδυτικούς λογαριασμούς των Ιδιωτών 
Πελατών και προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης 
από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη 
για εκτύπωση των εγγράφων και τη διάθεση πόρων για την ταχυδρομική 
αποστολή.

Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων
Η Εταιρεία ψηφιοποίησε μέσα στο 2021 πάνω 140.000 σελίδες και τις αρ-
χειοθέτησε ηλεκτρονικά μέσω ειδικών εφαρμογών τηρώντας πάντα αυστη-
ρές αρχές ασφάλειας δεδομένων. Πλέον οι καθημερινές ανάγκες αλλά και 
οι περιοδικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξυπηρετούνται με τη χρήση των 
τεχνολογιών και διαδικασιών ψηφιοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν.
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Προστασία του περιβάλλοντος

Η ALPHA TRUST λόγω της δραστηριοποίησής της 
στην παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι δεν επι-
βαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον εντούτοις, βασική 
προτεραιότητά της είναι η υπεύθυνη περιβαλλοντική 
διαχείριση και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνεί-
δησης. Λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον, 
μεριμνώντας για τη βελτίωση των επιδόσεών της σε 
θέματα κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών και δι-
αχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα, φροντίζει για τη 
συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των ανθρώπων 
της, εδραιώνοντας στην Εταιρεία την έννοια της περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης και θα υλοποιήσει το 
2022-2023 εκπαίδευση για τους εργαζομένους της σε 
θέματα ESG.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ALPHA TRUST δεσμεύεται 
να υποστηρίξει τον στόχο του “NET ZERO ASSET 
MANAGEMENT INITIATIVE” για καθαρές μηδενι-

κές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου («GHG») έως 
το 2050, σύμφωνα με τις παγκόσμιες προσπάθειες 
για περιορισμό της θέρμανσης στους 1,5°C («καθα-
ρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 ή νωρίτερα»). 
Επιδιώκει έως το 2050 να έχει πετύχει τους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού. Δεσμεύεται επίσης να 
υποστηρίξει επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με καθα-
ρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Παράλληλα, 
έχει δηλώσει υποστηρικτής του TCFD (Task force on 
climate related financial disclosures), ως μια από τις 
3.900 εταιρείες παγκοσμίως που μέσω της δέσμευσης 
αυτής δηλώνουν πως αναλαμβάνουν δράση για την 
οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος μέσω των γνωστοποιήσεων που είναι 
προσανατολισμένες στο κλίμα. Επιδιώκει τη μείωση 
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος το 2022 - 
2023 και την υιοθέτηση NET ZERO στρατηγικής. 

Εργασιακές πρακτικές

Η ALPHA TRUST παρέχει ένα θετικό εργασιακό περι-
βάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει όλους τους ερ-
γαζομένους να συνεργαστούν σε συνθήκες αμοιβαίας 
υποστήριξης και συνεργασίας. 

Παράλληλα, εγγυάται ίσες ευκαιρίες και διασφαλίζει 
τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των εργαζομένων της, 
θέτοντας τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη μη 
ανοχή στις διακρίσεις και προωθώντας σχέσεις εργα-
σίας βασισμένες στην πίστη και την αμοιβαία εμπιστο-
σύνη.

Οι εργασιακές σχέσεις, ανεξαρτήτως ιεραρχικών επι-
πέδων, πρέπει να χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σε-
βασμό, μη διάκριση και ευγένεια, ενώ η παρενόχληση 
και ο εκφοβισμός οποιουδήποτε είδους είναι πρακτι-
κές απαράδεκτες. Παρέχει δε στους εργαζόμενους 
ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, φρο-

ντίζοντας παράλληλα και για τη διατήρηση της υγιεινής 
του χώρου σε υψηλά επίπεδα.

Η ALPHA TRUST παρέχει οικειοθελείς παροχές στους 
εργαζόμενους, προσβλέποντας στην καλύτερη ποιό-
τητα ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το 
53,42% μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο προσω-
πικό και τη Διοίκηση, γεγονός που τους δημιουργεί 
μεγαλύτερη ικανοποίηση και ισχυρή δέσμευση. Το 
2021 η ALPHA TRUST απέκτησε την πιστοποίηση του 
Great Place to Work, από τον οργανισμό Great Place 
to Work Hellas. 

H ALPHA TRUST δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει 
ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους. Το 2022 
- 2023 θα υλοποισει πρόγραμμα εκπαίδευσης εργα-
ζομένων σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και διαχείρισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Η ALPHA TRUST δεσμεύεται  
για ενεργή επικοινωνία  

με εταιρείες του χαρτοφυλακίου, 
για εφαρμογή ESG πρακτικών, 

ανάπτυξη της προσέγγισης 
για τις μετρήσεις  

των δυσμενών επιπτώσεων 
των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, 

μέσα στο 2022-2025
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Βιώσιμες επενδύσεις

H ALPHA TRUST ενεργώντας με συνέπεια προς το 
βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών και της κοινω-
νίας, αναγνωρίζει την ευθύνη να λαμβάνει υπόψη 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση παράγοντες (ESG) στην επενδυτική 
της διαδικασία και τη λειτουργία της. 

Η ALPHA TRUST λαμβάνει υπόψη τους σχετικούς 
κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία έρευνας, 

ανάλυσης και λήψης των επενδυτικών αποφάσεών 
της. Έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πο-
λιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής 
διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο 
σκοπός της ESG Επενδυτικής Πολιτικής είναι να θέ-
σει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υιοθέτηση και 
ενσωμάτωση ESG παραγόντων στη λήψη επενδυτι-
κών αποφάσεων και ενεργούς ιδιοκτησίας.

H ALPHA TRUST υποστηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων

Η ALPHA TRUST αναγνωρίζοντας τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασί-
ζονται στα ESG κριτήρια προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible 
Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory», το 2020. Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία 
PRI, η ALPHA TRUST υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων:

Κοινωνική συνεισφορά

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας της ALPHA TRUST. 
Η Εταιρεία δείχνει την έμπρακτη στήριξή της στην το-
πική κοινωνία, στηρίζοντας το έργο μη κυβερνητικών 
οργανισμών και φορέων και αναλαμβάνοντας πρωτο-
βουλίες για την ανάδειξη του πολιτισμού και της εκ-
παίδευσης καθώς και για την προώθηση του θεσμού 
της αποταμίευσης και της συνταξιοδότησης. Συμβά-
λει έμπρακτα στη διαμόρφωση κοινωνικών αλλαγών 
εστιάζοντας σε δράσεις που προωθούν όχι μόνο τον 
πολιτισμό και την κριτική σκέψη αλλά και την παροχή 
λύσεων σε σπουδαία κοινωνικά θέματα. 

Η ALPHA TRUST έχει δεσμευτεί στη δημιουργία θε-
τικού αντικτύπου στην κοινωνία τόσο μέσα από την 
λειτουργία της όσο και μέσω των πρωτοβουλιών που 
υλοποιεί. Aξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ανθρώ-
πων της συνεισφέρει εδώ και χρόνια στην ενημέρωση 

του κοινού, καθώς πιστεύει ότι η γνώση βασικών οικο-
νομικών αρχών σε συνδυασμό με την καταπολέμηση 
του οικονομικού και χρηματοοικονομικού αναλφαβη-
τισμού θα βοηθήσει και τους πολίτες της χώρας και 
τις επιχειρηματικές μονάδες, βάζοντας τα θεμέλια για 
ορθολογική και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής εξά-
σκησης σε φοιτητές και στηρίζει δράσεις που αφο-
ρούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση της νέας γε-
νιάς. Η ALPHA TRUST δημιουργεί θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία με τη δημιουργία εξειδικευμένων υπη-
ρεσιών και προϊόντων που απευθύνονται σε μικροε-
πενδυτές, δημιουργώντας ένα είδος κουμπαρά όπου 
ακόμα και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν μικρά ποσά 
που μακροπρόθεσμα γίνεται ένα αξιόλογο ποσό. 

Η ALPHA TRUST δεσμεύεται για ενεργή επικοινωνία με εταιρείες του χαρτοφυλακίου, για εφαρμογή ESG 
πρακτικών, ανάπτυξη της προσέγγισης για τις μετρήσεις των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών απο-
φάσεων στους παράγοντες αειφορίας, μέσα στο 2022-2025. 

√    Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων:

√    Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτη-
σίας κεφαλαίων.

√    Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται 
επενδύσεις από την εταιρεία.

√    Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου.

√    Συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών 
υπεύθυνων επενδύσεων.

√    Υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή 
των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Μέτοχοι 

• Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
• Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων
• Γενικές Συνελεύσεις
•  Περιοδικές συναντήσεις, παρουσιάσεις 
• Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
• Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Δελτία Τύπου
• Εταιρική ιστοσελίδα
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

•  Μεγιστοποίηση αξίας  
(Κεφαλαιακά κέρδη & μερίσματα)

•  Ακεραιότητα  
(σεβασμός νομικού & ρυθμιστικού πλαισίου)

•  Διαφάνεια
•  Δικαιοσύνη
•  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
•  Αποτελεσματική διαχείριση Κινδύνων

Συχνότητα επικοινωνίας: Συστηματικά και όποτε χρειαστεί 

  Εργαζόμενοι

•  Intranet/Internal Communications
•  Πολιτική ανοικτών θυρών
•  Ετήσια αξιολόγηση
•  Employee Surveys
•  Whistleblowing Policy
•  Internal Events

•  Αναγνώριση και ανταμοιβή
•  Αξιοκρατία, Δικαιοσύνη
•  Ανάπτυξη / εξέλιξη / εκπαίδευση
•  Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
•  Ίσες ευκαιρίες - Μη ανοχή στις διακρίσεις
•  Αμοιβές και επιπλέον παροχές
•  Life – work balance

Συχνότητα επικοινωνίας: Καθημερινά 

   Ιδιώτες 
               & Θεσμικοί επενδυτές

•  Ενημέρωση, Εικόνα του Επενδυτικού 
Λογαριασμού (ad-hoc και περιοδικά 
προγραμματισμένα) & Αποστολή 
Επενδυτικού λογαριασμού 

•  Ψηφιακή πλατφόρμα
•  Ηλεκτρονική επικοινωνία (emails)
•  Τηλεφωνική επικοινωνία  

(conference calls, call center)
•  Διαπροσωπικές συναντήσεις
•  Διοργάνωση Ενημερωτικών 

Παρουσιάσεων 
•  Συμμετοχή σε κλαδικές εκδηλώσεις
•  Εταιρική ιστοσελίδα & Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης

•  Μεγιστοποίηση απόδοσης σε συνάρτηση  
με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο χαρτοφυλακίου

•  Ακεραιότητα
•  Εφαρμογή υψηλών προτύπων διαφάνειας  

και λογοδοσίας
•  Μηδενική ανοχή στην απάτη,  

τη δωροδοκία και τη διαφθορά
•  Αξιόπιστες και συνεπείς υπηρεσίες
•  Εχεμύθεια, Εμπιστευτικότητα και προστασία 

δεδομένων
•  Ασφάλεια συναλλαγών

Συχνότητα επικοινωνίας: Καθημερινά

    Δίκτυο      
                  Αντιπροσώπων

•  Τηλεφωνική επικοινωνία
•  Περιοδικές Συναντήσεις 
•  Διοργάνωση web conferences (σε τακτική 

βάση και ad-hoc)
•  Διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων

•  Ενημέρωση για τις εξελίξεις/προοπτικές  
για την οικονομία και τις αγορές

•  Παροχή επενδυτικών προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών

•  Παροχή ανταγωνιστικού πακέτου παροχών  
και κινήτρων

Συχνότητα επικοινωνίας: Καθημερινά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Προμηθευτές

•  Συναντήσεις στα γραφεία της  
ALPHA TRUST  ή του προμηθευτή 

•  Τηλεφωνική επικοινωνία
•  Ηλεκτρονική επικοινωνία

•  Cost efficient – value for money υπηρεσίες/
προϊόντα

•  Σεβασμός ανθρώπινών δικαιωμάτων
•  Βέλτιστες συνθήκες εργασίας, 
•  Προστασία περιβάλλοντος,
•  Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας 
•  Ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών μέτρησης, 

πρόληψης, αντιμετώπισης για την υγεία και 
ασφάλεια

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

  Τοπική κοινωνία

•  Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο
•  Επισκέψεις στην Εταιρεία,
•  Web conferences 

•  Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης 
•  Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
•  Προστασία περιβάλλοντος

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

   Κράτος  
και ρυθμιστικές 
αρχές

•  Τηλεφωνική επικοινωνία, 
•  Ηλεκτρονική επικοινωνία
•  Συναντήσεις με εκπρόσωπους
•  Ψηφιακή πλατφόρμα (Gov) με Δημόσιες 

Υπηρεσίες, Εφορία Τράπεζες, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο και άλλα

•  Συμμόρφωση με πολιτικές και κανονισμούς
•  Ακεραιότητα & διαφάνεια 

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

   Κοινότητα  
Χρηματοπιστωτικών  
ιδρυμάτων

•  Συναντήσεις με εκπρόσωπους
•  Ψηφιακής πλατφόρμα

•  Ασφάλεια συναλλαγών
•  Προστασία προσωπικών δεδομένων
•  Φερεγγυότητα
•  Ανταγωνιστικά επίπεδα χρεώσεων
•  Ακεραιότητα & διαφάνεια

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

  Αναλυτές

•  Ηλεκτρονική επικοινωνία
•  Web conferences
•  Διοργάνωση παρουσιάσεων & 

εκδηλώσεων 

•  Διατήρηση υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικής 
πληροφορίας

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

  ΜΜΕ

•  Ηλεκτρονική επικοινωνία
•  Διοργάνωση παρουσιάσεων &εκδηλώσεων 

ενημέρωσης/προβολής της Εταιρείας

•  Αξιόπιστη, έγκυρη, έγκαιρη, αντικειμενική 
ενημέρωση/πληροφόρηση

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά

Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμε-
σα, θετικά ή αρνητικά, από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η ανοιχτή επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ALPHA TRUST, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσει σημα-

Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
ντικά θέματα που απασχολούν την κάθε ομάδα και να τα ενσωματώσει στο στρατηγικό πλάνο διαχείρισης θεμάτων βιώσιμης 
ανάπτυξης.Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο τα κυριότερα θέματα των ομάδων ενδιαφερομένων με-
ρών, όσο και τα κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων αυτά επικοινωνούνται και καταγράφονται:
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Ουσιαστικά Θέματα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της σύνταξης του παρόντος Απολογισμού, η Εταιρεία πραγματοποίησε ανά-
λυση και εντοπισμό των ουσιαστικών θεμάτων, σχετικά με τη δραστηριότητά της, ανά 
πυλώνα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατά τη διαδικασία της καταγραφής και αξιολόγησης των 
σημαντικότερων ζητημάτων της Εταιρείας, λήφθηκε υπόψη τόσο η επίπτωση του ενδεχό-
μενου κινδύνου που ενσωματώνεται σε κάθε ζήτημα, όσο και η πίεση που ασκείται από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην Εταιρεία για κάθε ένα από αυτά.

Η διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων ενσωματώνει τις προσδοκίες των ενδιαφε-
ρόμενων μερών της Εταιρείας σχετικά με την επίδοσή της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ έχει βασιστεί στις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards και ενσωματώνει στοιχεία 
από το κλαδικό πρότυπο Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Στόχος της 
ALPHA TRUST είναι η ευθυγράμμιση με διεθνή πρότυπα και η βελτίωση των επιδόσεών 
της στα θέματα που αξιολογούνται ως ουσιαστικά από την Εταιρεία ή τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της. Επιπλέον, θα προχωρήσει σε δράσεις που αφορούν τη μέτρηση του αντίκτυπου 
από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες καθώς και την υιοθέτηση προτύπων για την 
αξιολόγηση των επιδόσεών της βάση τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030.

Σύνδεση ουσιαστικών θεμάτων  
με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Η Εταιρεία προχώρησε στη σύνδεση των αναγνωρισμένων ουσιαστικών θεμάτων με τους 
Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ώστε να παρακολουθεί τις επιδόσεις της 
στους στόχους που είναι πιο σχετικοί με τις δραστικότητές της, αξιοποιώντας στο έπακρο 
τους διαθέσιμους πόρους της. 

Η εν λόγω σύνδεση εξυπηρετεί την εις βάθος αναγνώριση των σημείων των Παγκόσμιων 
Στόχων στα οποία η Εταιρεία μπορεί να συμβάλλει θετικά, μέσω των προγραμμάτων, 
των επενδύσεων και δράσεων που υλοποιεί, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τα ουσιαστικά της 
θέματα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση  
και η προτεραιοποίηση  
των σημαντικότερων θεμάτων  
της ALPHA TRUST  
αποτελεί βασικό στοιχείο  
για τον προσδιορισμό της ετήσιας 
στοχοθεσίας, καθώς και για  
την ανάπτυξη του ετήσιου 
πλάνου δράσεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.
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Ομάδες συμμετόχων  
που αφορούν ALPHA TRUST Ουσιαστικά θέματα Σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Περιβάλλον

Μέτοχοι, Δίκτυο αντιπροσώπων, 
προμηθευτές, τοπική κοινωνία,  
κράτος και ρυθμιστικές αρχές

  1. Κλιματική αλλαγή
  2. Εξοικονόμηση ενέργειας και αέριες εκπομπές
  3. Διαχείριση Αποβλήτων

Κοινωνία

Μέτοχοι, εργαζόμενοι, ιδιώτες  
και θεσμικοί επενδυτές, Δικτυο 
αντιπροσώπων, τοπική κοινωνία,  
κράτος και ρυθμιστικές αρχές, 
ΜΜΕ

  4. Εταιρική κουλτούρα και εργασιακό περιβάλλον
  5. Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
  6. Υγεία, ασφάλεια και ευημερία
  7. Εκπαίδευση και ανάπτυξη
  8. Κοινωνική συνεισφορά
  9. Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών
10. Ικανοποίηση πελατών

Εταιρική διακυβέρνηση

Μέτοχοι, εργαζόμενοι, 
θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο 
αντιπροσώπων, κράτος και 
ρυθμιστικές αρχές, προμηθευτές 

11. Διαχείριση κινδύνων Βιωσιμότητας 
12. Κανονιστική συμμόρφωση
13. Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς
14. Ψηφιοποίηση & ασφάλεια δεδομένων
15. Δημιουργία Οικονομικής Αξίας

Χάρτης ουσιαστικών θεμάτων ALPHA TRUST

Περιβάλλον
Κοινωνία

Εταιρική διακυβέρνηση

1

2 3

4

11

12
13

14

15

5

6

78

9

10Low

Medium

High

Συστηματική διαχείριση Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ALPHA TRUST έχει συστήσει την Επιτροπή ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων 
τα οποία άπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας («ESG» θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια).

Παράλληλα, η διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται από την Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία 
έχει συσταθεί και λειτουργεί για τον σκοπό αυτό. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν στελέχη που εκπροσωπούν τις διάφορες 
Διευθύνσεις της Εταιρείας, ενώ έχει οριστεί και υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό της 
Ομάδας.

Η συμβολή της Ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή και οργάνωση του υλικού και για τη σύνταξη 
του ετήσιου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, η Ομάδα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων, για:

Την ανάπτυξη και υλοποίηση 
του ετήσιου πλάνου δράσεων 

ανά πυλώνα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Τη συλλογή των στοιχείων 
του ετήσιου Απολογισμού 

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τον καθορισμό των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων 
για την ανάπτυξη πρακτικών 

ανά πυλώνα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Το συντονισμό των σχετικών 
δράσεων

Τη διαχείριση όλων, γενικά, 
των σχετικών ζητημάτων της 

Εταιρείας
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Η ALPHA TRUST έχοντας ως προτεραιότητα την υπεύθυνη 
λειτουργία της, φροντίζει για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος παρακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 
για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και εφαρμόζο-
ντας καλές πρακτικές του κλάδου. Όλοι οι εργαζόμενοι της 

ALPHA TRUST ενημερώνονται για τα θέματα περιβαλλοντι-
κής υπευθυνότητας, ενώ για το 2021 συνέχισαν να συμμετέ-
χουν ενεργά σε δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος.

 Οι περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιεί η ALPHA TRUST 
αναπτύσσονται στους παρακάτω άξονες:

Εξοικονόμηση 
πόρων & 
ανακύκλωση

Αύξηση 
ενεργειακής 
απόδοσης

Μείωση 
κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας

Εξηλεκτρισμός 

Παρακολούθηση 
εκπομπών 
άνθρακα 

Ψηφιοποίηση

Υιοθέτηση & 
εφαρμογή προτύπων 
& πρωτοβουλιών 

Ευαισθητοποίηση 
εργαζομένων

Στόχος της ΑLPHΑ TRUST αποτελεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και η 
μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Άξονες περιβαλλοντικών δράσεων

Υπευθυνότητα  
για το περιβάλλον

Β Ι Ω Σ Ι ΜΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ

ΣΤ   ΧΟΙ

Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Το κεντρικό κτήριο γραφείων της Εταιρείας (επί της οδού Τατοΐου – εφε-
ξής «κτήριο Τατοΐου») έχει κατασκευαστεί την περίοδο 1890 – 1900 και 
έχει κριθεί διατηρητέο, γεγονός που θέτει αρκετούς περιορισμούς στις 
επιτρεπόμενες παρεμβατικές ενέργειες. Ωστόσο, η Εταιρεία αναζητεί συ-
νεχώς τρόπους και έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας, νερού και αποβλήτων.

Ειδικότερα, η Εταιρεία συντηρεί και βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις των καυ-
στήρων και των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης των γραφείων της. 
Στους χώρους της λειτουργούν λαμπτήρες οικονομίας και συγκεκριμένα 
για τους εξωτερικούς χώρους έχει ελαχιστοποιηθεί ο φωτισμός σε συνδυ-
ασμό με τη χρήση χρονοδιακοπτών και φωτοκύτταρων. Παράλληλα με τη 
συντήρηση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων σύμ-
φωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία 
αντικατάστασης των κλιματιστικών της μονάδων.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2021 ήταν 81,96 
MWh1 και αποτέλεσε το 57% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. H 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2021 μειώθηκε κατά 7% σε σχέση 
με το 2020 (από 87,88 MWh)2.

Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε ένα βαθμό 
στη μειωμένη χρήση των γραφείων της Εταιρείας λόγω της πανδημίας 
και των μέτρων τηλεργασίας που είχαν οριστεί το 2021. Επίσης, δράσεις 
όπως η αυξημένη χρήση απομακρυσμένων διαδικτυακών υπηρεσιών 
(cloud services) αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους, καθώς και η αντι-
κατάσταση των επιτραπέζιων υπολογιστών (desktops) με χαμηλότερης 
ενεργειακής κατανάλωσης φορητούς υπολογιστές (laptops), συνεισέφε-
ραν στη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2021 σε νούμερα

+ 12%
Κατανάλωση  

νερού

- 7%
Κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας

- 2,4%
Εκπομπές  

CO2

+ 50%
Κύκλος 

εργασιών

 
Συντελεστής τετραγωνικών  

(kWh/m2)
Συντελεστής εσόδων  

(kWh/έσοδα εκ.€ )
2021 96,88 8.404,12 

2020 103,87 13.497,18 

Ένταση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Η ALPHA TRUST 
παρακολουθεί συστηματικά 
την κατανάλωση ενέργειας 
από τις δραστηριότητές 
της και αναζητά ευκαιρίες 
βελτίωσης της ενεργειακής 
της αποδοτικότητας, όπου 
αυτό είναι εφικτό. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι 
η Εταιρεία δεν συμβάλει 
στην παραγωγή κάποιας 
μορφής ενέργειας. Επίσης, 
δεν δραστηριοποιείται 
σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως «περιοχές 
ευαίσθητης βιοποικιλότητας», 
επομένως δεν έχει κάποιο 
αποτύπωμα σε τέτοιες 
περιοχές υψηλής αξίας 
βιοποικιλότητας.

 

1  Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι παρακάτω συνολικές κα-
ταναλώσεις πετρελαίου και οι εκπομπές άνθρακα, υπολογίστηκαν αρχικά με βάση τις 
καταναλώσεις της Τατοΐου ανά τετραγωνικά μέτρα και στη συνέχεια έγινε αναγωγή για 
το σύνολο των τετραγωνικών των γραφείων.

2  Σύμφωνα με τα ποσοστά ενεργειακού μείγματος που δημοσιεύει ο πάροχος ηλεκτρικής 
ενέργειας το 23,7% αυτής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Υπολειπό-
μενο Ενεργειακό Μίγμα ΔΑΠΕΕΠ, 2021).

Κατανάλωση Πετρελαίου
Η κατανάλωση πετρελαίου αποτέλεσε το 43% της συνολικής κατανάλω-
σης ενέργειας για το 2021. Η ALPHA TRUST στοχεύει στην περαιτέρω 
μείωση της κατανάλωσης αυτής με μέτρα και στρατηγικές εξηλεκτρισμού 
των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Για τη θέρμανση των γραφείων 
της Εταιρείας καταναλώθηκαν 6.179 lt πετρελαίου το έτος 2021, σημει-
ώνοντας αυξημένη κατανάλωση κατά 49% σε σχέση με το έτος 2020 
(4.153 lt).

Το 2022 η ALPHA TRUST σχεδιάζει να προχωρήσει σε αντικατάσταση 
των λεβήτων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας, με απώτερο σκοπό 
να εξαλείψει συνολικά τις εκπομπές ρύπων λόγω θέρμανσης των γρα-
φείων της.

Κατανάλωση Καυσίμων Οχημάτων
Θέτοντας ως στόχο της τον εξηλεκτρισμό των δραστηριοτήτων της, η 
ALPHA TRUST προχώρησε εντός του 2021 σε μία πρωτοβουλία ανα-
νέωσης του εταιρικού στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. 
Από τα δέκα σε σύνολο οχήματα ανανεώθηκαν τα δύο εντός του 2021, 
πρωτοβουλία που θα συνεχιστεί τα επόμενα έτη. Παράλληλα στα γρα-
φεία της θα εγκατασταθούν μονάδες φόρτισης των οχημάτων αυτών με 
συγκεκριμένο μετρητή για την παρακολούθηση του ηλεκτρικού ρεύματος 
που καταναλώνεται κατά τη φόρτιση.

2021 2020

57%

43%

68%

32%

Ετήσια κατανάλωση  
ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)

2021 2020

87,88

-7%

81,96

Ετήσια κατανάλωση  
πετρελαίου (MWh)

2021 2020

41,53
61,79

 
Συντελεστής τετραγωνικών  

(kWh/m2)
Συντελεστής εσόδων  

(kWh/έσοδα εκ.€ )
2021  73,04  6.336,09 

2020  49,09  6.378,42 

Ένταση κατανάλωσης πετρελαίου

Ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας από 
ηλεκτρισμό και πετρέλαιο

Ηλεκτρική Ενέργεια Πετρέλαιο
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Ανθρακικό αποτύπωμα
Στόχος της ALPHA TRUST αποτελεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξί-
ας και η μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Στο πλαίσιο της επίτευξης 
των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, αναγνωρίζει την ευθύνη να 
λαμβάνει υπόψη της το ανθρακικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της 
και την αναγκαιότητα άμεσης δράσης προς την κατεύθυνση της μείωσης 
των εκπομπών άνθρακα.

Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές 
που προκύπτουν από τη λειτουργία της και στοχεύει στη μείωση της 
συνολικής κατανάλωσης και του αποτυπώματός της όσο το δυνατό είναι 
εφικτό.

Οι εκπομπές άνθρακα προκύπτουν από τη χρήση καυσίμων (άμεσες 
εκπομπές – Scope 1) και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (έμμεσες εκ-
πομπές – Scope 2). Πιο συγκεκριμένα οι άμεσες εκπομπές προκύπτουν 
από τη χρήση καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Εταιρείας 
(leased αυτοκίνητα) αλλά και τη χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση των 
γραφείων της.

Οι συνολικές εκπομπές άνθρακα3 που εκλύθηκαν από τις δραστηριό-
τητές της μειώθηκαν κατά 2,4% από 54,06 tCO2 το 2020 σε 52,76 tCO2 
το 2021. Αντίστοιχα, μειώθηκαν και οι ειδικοί δείκτες εκπομπών άνθρα-
κα ανά τα τετραγωνικά των γραφείων (kgCO2/m2) και ανά τα έσοδα της 
Εταιρείας σε εκατομμύρια ευρώ.

 
Συντελεστής 

τετραγωνικών 
(tCO2e/m2)

Συντελεστής 
εσόδων  

(tCO2e/έσοδα εκ.€ )

2021
Άμεσες εκπομπές 0,02 1,67

Έμμεσες εκπομπές 0,04 3,74

Σύνολο 0,06 5,41

2020
Άμεσες εκπομπές 0,01 1,68

Έμμεσες εκπομπές 0,05 6,62

Σύνολο 0,06 8,30

Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ετήσιες συνολικές εκπομπές 
άνθρακα (tCO2)

2021 2020

54,06
52,76

Οι συνολικές εκπομπές 
άνθρακα που προέκυψαν 
από τις δραστηριότητες 
της ALPHA TRUST 
μειώθηκαν το 2021 
συγκριτικά με το 2020. 
Το 2021 παρατηρείται 
μια μικρή αύξηση στις 
εκπομπές από το 
πετρέλαιο θέρμανσης που 
σχεδόν εξισορροπείται 
από τη μικρή μείωση 
των εκπομπών από την 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

 

3  Συντελεστές μετατροπής: Για το 2021: 0,44463 kgCO2e/kWh (ηλεκτρική ενέργεια – 
Πηγή: AIB 2021), για το 2020: 0,4904 kgCO2e/kWh (ηλεκτρική ενέργεια – Πηγή: AIB 
2020),0,264 kgCO2e/kWh & 10 kWh/lt (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου – Πηγή: Οδη-
γός Ενεργειακών Ελέγχων σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές, ΥΠΕΝ 2017)

2021 2020

16,31
10,96

36,44
43,09

Άμεσες και έμμεσες εκπομπές 
tCO2

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Άμεσες εκπομπές

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Έμμεσες εκπομπές
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Κατανάλωση Νερού
Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης πόρων, φροντίζουμε για την ορθολο-
γική κατανάλωση του νερού σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η 
κατανάλωση του νερού από τα δίκτυα ύδρευσης, αυξήθηκε κατά 12%, 
από 777 m3 σε 872 m3 κατά την περίοδο του 2020 – 2021. Αντίστοιχα 
αυξήθηκε και ο ειδικός δείκτης κατανάλωσης νερού ανά τα τετραγωνικά 
των γραφείων (m3/m2). Η ALPHA TRUST, κατά το 2021, δεν προχώρησε 
σε απόρριψη λυμάτων που περιέχουν ρυπογόνες ουσίες.

Εξοικονόμηση πόρων
Στην ALPHA TRUST στοχεύουμε στη μείωση των πόρων και των αποβλή-
των, περιορίζοντας επίσης τη χρήση πλαστικού. Ακολουθούμε πρακτικές 
για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών, χαρτιού, μπαταριών και συ-
σκευών. Επιπλέον, συμμετέχουμε σε δράσεις με ΜΚΟ και οργανισμούς, 
για την ανακύκλωση και επανάχρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
των σωμάτων θέρμανσης, ώστε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής τους. 

Το 2021 οδηγήθηκαν προς εμπιστευτική καταστροφή και ανακύκλωση 
7,51 tn μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία αποτελούν το σύνολο των 
παραγόμενων αποβλήτων της ALPHA TRUST.

Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του φυσικού αρχεί-
ου της Εταιρείας και στον σχεδιασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
πλήρη αυτοματοποιημένη διαδικασία των συναλλαγών μας με τους πε-
λάτες. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε μειώσει δραστικά τη χρήση χαρτιού 
ενώ ταυτόχρονα φροντίζουμε το χαρτί που χρησιμοποιείται να είναι πι-
στοποιημένο κατά FSC εξασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των δασών 
του πλανήτη μας.

Ανακύκλωση 2021

 
Συντελεστής τετραγωνικών 

(m3/m2)
Συντελεστής εσόδων  

(m3/έσοδα εκ.€ )
2021  1,03  89,39 

2020  0,92  119,30 

Ένταση κατανάλωσης νερού

Κατανάλωση νερού (m3)

2021 2020

777

872

1,69 tn
Ηλεκτρονικού  
εξοπλισμού

2,64 tn
Ξύλα

3,19 tn
Σίδερα

Δημιουργία 
στρατηγικής  

Net Zero

Εγκατάσταση 
αντλιών θερμότητας 
και ελαχιστοποίηση 
της κατανάλωσης 

πετρελαίου

Επιπλέον δράσεις 
για τη μείωση 

των εκπομπών 
άνθρακα

Πλήρης εξηλεκτρισμός 
του εταιρικού στόλου 

και εγκατάσταση 
σημείων φόρτισης στις 

εγκαταστάσεις της 
Εταιρείας

Ψηφοποίηση επιπλέον 
υπηρεσίων και 

περαιτέρω αντικατάσταση 
επιτραπέζιων 

υπολογιστών (desktops) 
με χαμηλότερης 

ενεργειακής 
κατανάλωσης φορητούς 
υπολογιστές (laptops)

Στόχοι 2022-2023
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Προτεραιότητα το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Η Εταιρεία μας από την ίδρυσή της έχει αναπτύξει μια ισχυρή εργασια-
κή κουλτούρα που βασίζεται σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός 
και η συναδελφικότητα. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι να παρέχουμε ένα 
ασφαλές και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει και ενθαρ-
ρύνει όλους τους εργαζόμενους να λειτουργούν σε συνθήκες ευγενούς 
άμιλλας και αλληλοσεβασμού. Παράλληλα, προωθούμε ίσες ευκαιρίες για 
όλους και διασφαλίζουμε τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των ανθρώπων 
μας, θέτοντας υψηλά ηθικά πρότυπα όσον αφορά στην αποφυγή των 
διακρίσεων, προωθώντας σχέσεις βασισμένες στην αφοσίωση και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Οι κύριοι άξονες στους οποίους εστιάζουμε σχετικά με τα θέματα των 
εργαζομένων μας, είναι:

Υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας  
και Επιχειρηματικής ηθικής1

Ίσες ευκαιρίες και επιπλέον παροχές2

Κατάρτιση και συνεχής εξέλιξη 
εργαζομένων3

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία4

Η ένταξη στη λίστα  
Best Workplaces™  
η οποία συντάσσεται 
κάθε χρόνο τα τελευταία 
20 χρόνια στην Ελλάδα, 
αποτελεί την ύψιστη 
διάκριση για μια εταιρεία,  
η οποία έχει αποκτήσει  
την Πιστοποίηση  
του Great Place to Work® 
Hellas και την κατατάσσει 
στην elite των εταιρειών  
της χώρας μας αναφορικά 
με το εξαιρετικό εργασιακό 
της περιβάλλον.

Β Ι Ω Σ Ι ΜΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ

ΣΤ   ΧΟΙ

Στην ALPHA TRUST τοποθετούμε τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων μας και μεριμνούμε για την ανάπτυξη και την ευημερία τους. 
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επενδύοντας  
στους ανθρώπους μας
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Κώδικας Δεοντολογίας  
και Επιχειρηματικής Ηθικής
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής της 
ALPHA TRUST περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανό-
νες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών 
δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπε-
ριφορά και πρακτική.

Σκοπός του Κώδικα είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω προ-
ώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφά-
νειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς 
σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της Εταιρείας, ώστε αφενός 
να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αφετέ-
ρου δε να διασφαλίζεται η διενέργεια της διαχείρισης προς το 
συμφέρον των επενδυτών. Σεβόμαστε και τηρούμε τον Κώ-
δικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής στις συνεργα-
σίες μας με όλους τους συμμετόχους, καθώς και το νομικό 

49
Εργαζόμενοι  

τo 2021

52%
Γυναίκες

20%
Γυναίκες 

εργαζόμενες σε 
διευθυντικές θέσεις 

και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής της Εται-
ρείας, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται, προσδιορίζουν το πλαίσιο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας της ALPHA TRUST. 

O Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής ασπά-
ζεται τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN 
Global Compact), το οποίο έχει ως στόχο να ευθυγραμμί-
σει τις επιχειρήσεις με τις 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές 
στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών 
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της δι-
αφθοράς.

14%
Aύξηση ανθρώπινου 
δυναμικού το 2021

80%
Απόφοιτοι 

πανεπιστημίου

50%
Κάτωχοι 

μεταπτυχιακού 
τίτλου

46%
Πιστοποιημένοι 

από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ή την 
Τράπεζα της Ελλάδος

100%
Πλήρους 

απασχόλησης

31

Κατανομή εργαζομένων  
ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία

Κατανομή εργαζομένων  
ανά ιεραρχική βαθμίδα και φύλο

Ανώτερα στελέχη Διοικητικοί υπάλληλοι
Υπάλληλοι

2021

Άνδρες Γυναίκες

4

12

7

1

7

18

2020

Άνδρες Γυναίκες

4

10

7

1

6

15

2021

2

11

<30 30-50 51+
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Ανώτερα στελέχη Διοικητικοί υπάλληλοι
Υπάλληλοι

Οι Άνθρωποί μας

9



66 67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων
Βασική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών 
και ταλαντούχων εργαζομένων, οι οποίοι συμβάλλουν στη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξή της και στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. 
Επιδιώκουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, βασίζοντας τις πρακτικές πρό-
σληψης και διατήρησης των εργαζομένων μας σε αντικειμενικά και αξιο-
κρατικά κριτήρια.

Αποφυγή διακρίσεων  
και παροχή ίσων ευκαιριών
Στην ALPHA TRUST, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση και ανά-
πτυξη των ανθρώπων μας και φροντίζουμε ώστε να μην υφίστανται 
διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, την 
ηλικία, ενδεχόμενη αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνι-
κότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την 
εθνική προέλευση. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα σε 
κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο.

Οι δεσμεύσεις μας αυτές ισχύουν και τηρούνται απαρέγκλιτα ξεκινώντας 
από την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της 
συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων μας. Οι μόνοι 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, 
η αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.

Πρακτική Άσκηση
Στην Εταιρεία παρέχουμε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, δίνοντας 
την ευκαιρία σε φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ξεχω-
ρίσουν στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Οι ασκούμενοι απασχολούνται 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον και εντάσσονται σε ομάδες ανάλογα με την 
κατεύθυνση ενδιαφέροντός τους.

Κατάρτιση και συνεχής εξέλιξη
Η ΑLPHΑ ΤRUST προσφέρει ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον με δυ-
νατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρέχοντας συ-
νεχή εκπαίδευση υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Επιδιώκει την 
ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων της μέσω 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πιστοποιήσεων και στοχεύει στη διαρκή 
ανάπτυξή τους μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης.

Αξιολόγηση εργαζομένων
Η Εταιρεία εφαρμόζει δομημένο σύστημα αξιολόγησης και πραγματοποι-
είται σε ετήσια βάση αξιολόγηση της επίδοσης όλων των εργαζομένων 
ανεξάρτητα της βαθμίδας, με σκοπό να προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα 
για εξέλιξη σε όλους.

Η διαδικασία είναι δίκαιη, αμερόληπτη και τεκμηριωμένη και στηρίζεται 
στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Αποτελεί έναν οδηγό για την κατανόηση και καταγραφή των επιδόσεων 
του προσωπικού της, έχοντας σαν στόχο την βελτιστοποίηση της από-
δοσης για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, την αναζήτηση ατόμων 
που μπορούν άμεσα ή εν ευθέτω χρόνο να αναλάβουν σημαντικότερες 
θέσεις όπως επίσης και τον εντοπισμό πιθανών ανεπαρκειών και ανα-
γκών επιμόρφωσης/βελτίωσης σε σχέση με το αντικείμενο απασχόλησης 
του καθενός.

Θεματολογία εκπαιδεύσεων

Προσλήψεις  
ανά φύλο και ηλικία

Αποχωρήσεις  
ανά φύλο και ηλικία
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Άνδρες Γυναίκες

Έτη εργασίας στην ALPHA TRUST

34,7%

6,1%

16,3%

44,9%

<5 έτη
5-10 έτη

10-20 έτη
>20 έτη

24
Σεμινάρια

33%
των εργαζόμενων 

εκπαιδεύτηκαν

391
Ώρες εκπαίδευσης

14.274€
οι δαπάνες κατάρτισης 
εργαζομένων το 2021

13%
Περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση

87%
Συστήματα, εφαρμογές 

και επιμόρφωση σε 
κανονιστικά θέματα και 

νομοθεσία.

98%
των εργαζομένων  

αξιολογήθηκε το 2021,  
βάσει του συστήματος  

αξιολόγησης που εφαρμόζεται  
στην Εταιρεία
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Επικοινωνία και ενδυνάμωση σχέσεων 
Η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί βασικό μέλημα για την Εταιρεία και σε αυτό το 
πλαίσιο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει «Πολιτική ανοικτών θυρών». Εκτός από τη διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης 
των εργαζομένων, η αμφίδρομη επικοινωνία και ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων υποστηρί-
ζεται από το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας που εφαρμόζεται. Μέσω αυτού ανταλλάσσονται χρήσιμες πληροφορίες και 
ιδέες και εδραιώνεται η ομαδικότητα και η συνεργασία. Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας της ALPHA TRUST βασίζεται 
στα ακόλουθα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται:

✓  Πολιτική ανοιχτών θυρών, για την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας για όλο το προσωπικό
✓  Ηλεκτρονική επικοινωνία/ ενημερώσεις από HR σε εταιρικά e-mails
✓  Καθιερωμένες συναντήσεις διοίκησης και προϊσταμένων τμημάτων
✓  Απευθείας επικοινωνία και τακτικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους
✓  Εταιρικές εκδηλώσεις 
✓  Σύστημα Εσωτερικών Αναφορών (Whistleblowing)

✓ Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής και Υγείας
✓ Εθελοντικό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
✓   Κίνητρα για συμμετοχή σε Επενδυτικό-Αποτα-
       μιευτικό Πρόγραμμα
✓ Προσφορά διατακτικών σίτισης
✓ Πρόγραμμα Παροχής Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης

✓  Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  και δώρα για τα παιδιά των 
εργαζομένων
✓  Επιβράβευση αριστείας των παιδιών των εργαζομένων/ 

Παροχή χρηματικών βραβείων
✓ Επίδομα γέννησης παιδιών.

Παροχές εργαζομένων
Η Εταιρεία παρέχει οικειοθελώς επιπρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους, προσβλέποντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών που ακολουθεί η Εταιρεία έχει σαν σκοπό την 
αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων της και παράλληλα επιβραβεύει τη συνέπεια και την απόδοσή τους.

Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές πρακτικές 
Στην ALPHA TRUST σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εταιρεία, εντός 
της σφαίρας επιρροής της, υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα άλλα περι-
λαμβάνονται η αποφυγή της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας και η τήρηση των αρχών για αποφυγή διακρίσεων στον 
εργασιακό χώρο. 

Παρενόχληση 
Απαγορεύεται κάθε είδος παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και παρε-
νόχλησης κάθε άλλης νομικά προστατευόμενης κατηγορίας), εκφοβισμού, αγένειας ή ασέβειας καθώς και άσεμνα σχόλια. 
Επίσης, η ALPHA TRUST απαγορεύει κάθε μορφή απειλής ή βίας στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός 
ή εκτός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς χώρου εργασίας απο-
τελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία. 

Η ALPHA TRUST, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, εντάσσεται 
στις δραστηριότητες με χαμηλή επικινδυνότητα, καθότι οι κίνδυ-
νοι που μπορεί να προκύψουν για την Υγεία και Ασφάλεια των 
εργαζομένων είναι περιορισμένοι τόσο σε συχνότητα όσο και σε 
σοβαρότητα.

Η Εταιρεία επενδύοντας στη σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώ-
πους της ακολουθεί ευέλικτη προσέγγιση στην περίπτωση που 
κάποιος εργαζόμενος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά 
του λόγω κάποιου θέματος υγείας. 

Στην περίπτωση αυτή, δίνεται η δυνατότητα παροχής επιπλέον 
ημερών αδείας ή ημερών τηλεργασίας για όσο διάστημα απαιτεί-
ται χωρίς αυτό να επιβαρύνει τις αποδοχές του εργαζόμενου. 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η σχέση εμπιστοσύνης και ενι-
σχύεται η κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας στην ALPHA TRUST.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021
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Η ανταπόκριση της Εταιρείας  
στην πανδημία
Η πανδημία του COVID-19 είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος επιχειρηματικός κλάδος τα 
τελευταία χρόνια. Η ανταπόκριση της Εταιρείας ήταν άμεση αναπτύσσο-
ντας πρωτοβουλίες με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλει-
ας των εργαζομένων. Από την έναρξη της πανδημίας η Εταιρεία εναρμο-
νίστηκε πλήρως με τις κυβερνητικές οδηγίες και τήρησε τα απαιτούμενα 
μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας
2021 2020

ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Πλήθος συμβάντων εργαζομένων που οδήγησαν  
σε απουσία από την εργασία - LTI (Lost Time Incidents) 0 0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΏΝ

Δείκτης σοβαρών τραυματισμών με απώλεια χρόνου -
LTISR (Lost Time Incidents Severity Rate) 0 0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΏΝ

Δείκτης συχνότητας τραυματισμών -
LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) 0 0

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

AR (Absenteeism Rate) 0 0

Η Εταιρεία ανέλαβε τις 
παρακάτω δράσεις:

✓ Εφαρμογή τηλεργασίας 

✓  Παροχή υγειονομικού υλικού 

✓ Προληπτικά covid tests

Στόχος 2022
Eξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλους  

τους εργαζόμενους σχετικά  
με θέματα Υγείας και Ασφάλειας  

και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης  
όπως φωτιά, σεισμός, πρώτες βοήθειες.
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53%
την εκπαίδευση

Στην ALPHA TRUST δημιουργούμε αξία για την κοινωνία 
όχι μόνο μέσω των δραστηριοτήτων μας αλλά και μέσω του 
κοινωνικού μας έργου. Στο πλάνο δράσεων που αναπτύσ-
σουμε ετησίως, από την ίδρυσή μας έως και σήμερα, εντάσ-
σονται οι χορηγίες σε κοινωνικούς φορείς, οι υποτροφίες και 
η ενίσχυση ερευνών, συνεδρίων και πολιτιστικών δράσεων. 

Μέσω της συνεισφοράς μας αναπτυσσόμαστε περισσό-
τερο και συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη και πάντα με τη 
στήριξη των μετόχων μας, να προσφέρουμε σε κοινωνικές 

ομάδες που έχουν ανάγκη. Η συνεισφορά στην κοινωνία 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας 
της ALPHA TRUST και πεδίο ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης 
τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους εργαζόμενούς μας. Με 
έντονο το αίσθημα ευθύνης, επιδιώκουμε να μεγιστοποιού-
με τη θετική επίδραση στην κοινωνία όπου δραστηριοποι-
ούμαστε και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η ανάπτυξη των χορηγικών μας δράσεων για το 2021 απει-
κονίζεται στους παρακάτω άξονες:

«Η κινητήριος δύναμη 
της κοινωφελούς 
μας δράσης πηγάζει 
από τους ίδιους 
τους ανθρώπους 
της ALPHA TRUST. 
Τους εργαζόμενους, 
τους μετόχους, τους 
συνεργάτες και πελάτες 
της Εταιρείας μας. 
Όλους εμάς που είμαστε 
στον πυρήνα της  
στα 35 χρόνια ζωής  
και ανάπτυξής της,  
με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον»

9%
την κοινωνική 
αλληλεγγύη

18%
τον πολιτισμό

19%
τους θεσμούς 

συνταξιοδότησης  
& αποταμίευσης

Β Ι Ω Σ Ι ΜΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ

ΣΤ   ΧΟΙ

Tο κέρδος της προσφοράς και της αλληλεγγύης το εισπράττουμε πρώτα 
ΕΜΕΙΣ.

Η συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι δράσεις μας

Υπευθυνότητα  
για την κοινωνία
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Χορηγίες
Στηρίζουμε, με τη μορφή χορηγιών, δομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, και ειδικότερα κατά το 2021 προσφέραμε οικονομική 
στήριξη στο έργο της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών Σπουδών όπως επίσης και των ακολούθων: 

Ενισχύουμε την εκπαίδευση

                Institute of Finance & Financial Regulation 
του Πανεπιστημίου Πειραιά
Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να γεφυρώσει 

το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και του χρηματιοικονομι-
κού κλάδου στους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, 
της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, της διαχείρισης κιν-
δύνων, της τραπεζικής και του κανονιστικού πλαισίου.

Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής  
«Μαργαρίτα» 
Aφορά σε δωρεές σε είδος και πρωτοβουλίες για 
καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
Διαρκές όραμα του Σωματείου είναι να βοηθή-
σει τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους 
θέσεις εργασίας μέσω των παγκόσμιων προ-

γραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προ-
σφέρει.

Deree Career Days
Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στηρίζει όλες 
τις πρωτοβουλίες που ανοίγουν τις πόρτες της αισιοδοξίας 
στους νέους. Μια τέτοια δράση ήταν η 44η Ημέρα Καριέρας που 
διοργάνωσε το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας – Deree, στην 
οποία το Ινστιτούτο έδωσε το παρόν μέσω της χορηγίας της 
ALPHA TRUST. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δώσει στους 
φοιτητές τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους επιχει-
ρήσεων και να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία μέσα από σύντομες 
συνεντεύξεις για άμεσες ή μελλοντικές θέσεις εργασίας. Επιπλέ-
ον, συμμετοχή της ALPHA TRUST στην καθιερωμένη έκθεση 
ενημέρωσης για επαγγελματικά θέματα και θέσεις εργασίας του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, υλοποιείται στα πλαίσια μιας 
σταθερής επαφής με την εκπαίδευση και τους νέους, παρέχο-
ντας ενημέρωση και δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στο εξει-
δικευμένο αντικείμενο της.

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού  
Αλφαβητισμού
Η ALPHA TRUST, έχοντας ως γνώμονα τις 
αξίες που υπηρετεί από την ίδρυσή της σε 
σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και 
την εταιρική διακυβέρνηση, έχει αποτελέσει 
συνοδοιπόρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικο-
νομικού Αλφαβητισμού σε μια σειρά δράσεων 
που αποσκοπούν στη διάχυση της χρηματο-
οικονομικής γνώσης, την καταπολέμηση του 
χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και τη 
δημιουργία ενημερωμένων πολιτών, με απώ-
τερο σκοπό την οικονομική ευημερία της κοι-
νωνίας.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβη-
τισμού έχει αναγνωριστεί ως συνδεδεμένο 
μέλος του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονο-
μικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (OECD/INFE), 
αποτελώντας με αυτό τον τρόπο μέλος μιας 
κοινότητας που αριθμεί περισσότερα από 270 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων Κεντρικών 
Τραπεζών, Υπουργείων Οικονομικών και 
Υπουργείων Παιδείας, σε περισσότερες από 
125 χώρες. Με την ιδιότητά του αυτή, το Ιν-
στιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού 
θα έχει την ευκαιρία να γίνει κοινωνός της τε-
χνογνωσίας του INFE, καθώς και να ενισχύσει 
σημαντικά τις δράσεις του συμμετέχοντας σε 
διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας. 

Η ALPHA TRUST δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης, συνεισφέροντας με κάθε τρόπο στην καλλιέργεια και την 
εξέλιξη των νέων. Θεωρούμε πως η Παιδεία είναι καθοριστικός παράγοντας για τη ζωή των ανθρώπων και γι’ αυτό αναλαμβά-
νουμε πρωτοβουλίες στις οποίες καλούμε όλους να συνεισφέρουν. Οι δράσεις μας αφορούν σε επιβραβεύσεις για την προσπά-
θεια και την αριστεία μέσω υποτροφιών και άλλων βραβείων, όπως επίσης και χορηγίες σε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα.

Πρακτική άσκηση φοιτητών 
Η ALPHA TRUST υλοποιεί σταθερά επί πολλά χρόνια πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «internships», φιλοξενώντας φοιτητές 
και αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους στους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, πωλήσεων, λογιστικής και marketing. 

Επιβράβευση της αριστείας

Ετήσιες υποτροφίες σε παιδιά των εργαζομένων μας
Παράλληλα, ενισχύοντας και εσωτερικά την αξία της αριστείας, η ALPHA TRUST θέσπισε βραβείο με χρηματικό ποσό για τα 
παιδιά των εργαζομένων της που διακρίνονται ως άριστοι μαθητές και φοιτητές. 

Βραβεία Επιμέλειας σε φοιτητές του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τη διετία 2020-2021 επιβραβεύσαμε τον αριστούχο φοιτητή της κάθε χρονιάς του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ανάδειξη των ακαδημαϊκών επιδόσεων και δυνατοτήτων είναι ύψιστης σημασίας για εμάς και αναπόσπαστο στοιχείο της 
κοινωνικής μας συνεισφοράς στον άξονα της εκπαίδευσης.



76 77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Προάγουμε την κοινωνική αλληλεγγύη
Στηρίζουμε συστηματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αναγνωρισμένους µη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνι-
κές δομές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Στήριξη κοινωνικών φορέων 
Από την ίδρυση μας έως και σήμερα έχουμε ενισχύσει το έργο Ιδρυμάτων και Οργανισμών, όπως «Η ΦΛΟΓΑ», ΕΨΥΠΕ,  ΕΛΕ-
ΠΑΠ, το Χαμόγελο του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, καθώς και την τοπική κοινωνία μέσω του Δήμου Κηφισιάς, 

Προσφορά τροφίμων σε αναξιοπαθούντες 
Μένοντας πιστοί στις αξίες μας και επιμένοντας σταθερά στην ποιότητα της προσφοράς, σε συνεργασία με κορυφαίες εται-
ρείες του κλάδου τροφίμων, όπως η UNILEVER και η 3 Άλφα ενισχύουμε με τρόφιμα άπορες οικογένειες σε όλη την Αττική, 
ξεκινώντας από το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων από το 2012. Στη συνέχεια, από το 2014 έως σήμερα, 
ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ Πειραιά) στα Καμίνια 
του Πειραιά, για δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και τεχνολογικό εξοπλισμό) ενισχύουμε τις οικογένειες των παι-
διών που φοιτούν στο ειδικό σχολείο δύο φορές τον χρόνο.

Ενίσχυση ιστιοπλοϊκού φιλανθρωπικού αγώνα του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»
Η αγάπη μας για τη θάλασσα και τα παιδιά εκφράστηκε μέσα από την πολυετή χορηγία της Εταιρείας μας στον ιστιοπλοϊκό 
φιλανθρωπικό αγώνα του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», με σκοπό την ανέγερση του ογκολογικού νοσοκομείου παίδων «ΕΛΠΙΔΑ». 
Στη χορηγία αυτή, συμπαραστάτες μας στάθηκαν, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης κ. 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης, όπως επίσης μεταξύ άλλων λαμπρών αθλητών και οι χρυσές ολυμπιονίκες Σοφία Μπεκατώρου 
και Αιμιλία Τσουλφά, καθώς και η ωκεανοπόρος Ellen Mac Arthur, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Ομάδα Αιγαίου
Στηρίζουμε έμπρακτα το έργο της Ομάδας Αιγαίου στα 
ακριτικά νησιά της πατρίδας μας υλοποιώντας κάθε χρό-
νο έργα υποδομής που βελτιώνουν τη διαβίωση, την εκ-
παίδευση και την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων τους.

Προωθούμε τον Πολιτισμό
Στην ALPHA TRUST στηρίζουμε δραστηριότητες που προ-
άγουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομία και 
συνεισφέρουμε με επιχορηγήσεις δράσεων και εκδηλώσεων 
που αφορούν τη μουσική, τα εικαστικά, τις παραστατικές τέ-
χνες και τη λογοτεχνία, και προσφέρουμε χορηγίες για τη δια-
φύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και τη διαφύλαξη του πολι-
τισμού μας. Πιο συγκεκριμένα το 2021 στηρίξαμε εκδηλώσεις 
του προγράμματος Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών- Κολλε-
γίου Ψυχικού, εκθέσεις καθώς και εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Επίσης, με 
σκοπό την ενίσχυση του έργου του Μουσείου Μπενάκη και 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης- Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών στην Αθήνα, η ALPHA TRUST διοργάνωσε εικαστι-
κές εκθέσεις με την ευκαιρία του επετειακού εορτασμού για τα 
20 και τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της αντίστοιχα.

Με την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες για πνευματική καλλιέρ-
γεια πρέπει να ενθαρρύνονται, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία 
διοργανώνουμε εκδηλώσεις σε θεατρικές παραστάσεις για τα 
παιδιά των εργαζομένων μας. 

Προωθούμε τον Θεσμό της Συνταξιοδότησης και την Aξία 
της Αποταμίευσης
Σημαντικό μέλημα για την ALPHA TRUST είναι να καλλιεργεί και να μεταδίδει τον θεσμό της Συνταξι-
οδότησης και της αξία της Αποταμίευσης, τα οποία μακροχρόνια  βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο κάθε 
πολίτη και προσφέρουν ασφάλεια για το μέλλον. 

Ενθαρύνοντας έμπρακτα την καλή συνήθεια της αποταμίευσης ξεκινώντας από νωρίς, η 
ALPHA TRUST προσφέρει μέσω του προγράμματος συστηματικής επένδυσης- αποταμίευσης «Ψιλά 
Ψηλά», τη δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς ένα αξιόλογο κεφάλαιο σε βάθος χρόνου, χωρίς να 
χρειάζεται να διαθέτει απαραίτητα ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Με μόλις ένα ευρώ την ημέρα, τα 
ψιλά δηλαδή που περισσεύουν στο πορτοφόλι μας, αρκεί για να ξεκινήσει κανείς το επενδυτικό – απο-
ταμιευτικό πρόγραμμα.

Τα Συνταξιοδοτικά και Αποταμιευτικά Προγράμματα επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν επιπλέον 
εισόδημα σε μεγαλύτερη ηλικία για να διατηρήσουν καλό βιοτικό επίπεδο ισοβίως, χωρίς να αλλά-
ξουν συνήθειες και τρόπο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση. Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία 
των θεσμών αυτών για την ευημερία των ανθρώπων και στηρίζει μέσα από τη λειτουργία της Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε την αρωγή μας μέσα από χορηγίες για 
τη διεξαγωγή συνεδρίων της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
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Εκδόσεις βιβλίων - ALPHA TRUST
Στο πλαίσιο προώθησης του πολιτισμού, εκδίδουμε κάθε 
χρόνο, από το 2000, ένα βιβλίο το οποίο το διαθέτουμε σε 
βιβλιοθήκες και αποστέλλουμε σε ένα επιλεγμένο κοινό ση-
μαντικών προσωπικοτήτων. Οι εκδόσεις μας αφορούν κυρί-
ως σε βιβλία που δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης δημοσιότητας 
και θεωρούμε ότι τους αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για εμάς έχουν τα βιβλία εκείνα που φωτίζουν με 

ένα νέο τρόπο τα Ελληνικά θέματα.

Σήμερα, η βιβλιοθήκη μας απαριθμεί 25 τίτλους. Αυτές οι 

εκδόσεις, αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην 

εταιρική ιστοσελίδα www.alphatrust.gr 

Στην ALPHA TRUST, 
πιστεύουμε ότι το βιβλίο  
είναι το ασφαλέστερο νόμισμα:  
δεν χάνει την αξία του,  
όταν το κατακτήσεις δεν μπορεί 
κανείς να στο κλέψει.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ. 
Τα πρωτότυπα 
χειρόγραφα κείμενα 
του 16ου και 17ου 
αιώνα (2000)

Christopher 
Wordsworth, 
GREECE, Historical, 
pictorial and 
descriptive. Αγγλική 
έκδοση (2001)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΑ-
ΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 
1821-1921, Οικονο-
μολογικά (2001).

Δημήτριος 
Βικέλας,  
Η ΖΩΗ ΜΟΥ 
(2003)

Ερρίκος Σλήμαν, 
ΙΛΙΟΝ, Η ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ 
ΤΡΩΩΝ. Ελληνική 
έκδοση (2005).

Henry Schliemann, 
ILIOS, THE 
CITY AND THE 
COUNTRY OF THE 
TROJANS. Αγγλική 
έκδοση (2005).

Ν. Α. Τομπάζης, 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΣΙΚΙΜ 
ΙΜΑΛΑΪΑ (2007)

Κ. Ι. Φ. Ιωνίδης,  
Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΝΟΣ 
ΚΥΝΗΓΟΥ 
(Αυτοβιογραφία, 
2009)

Α. Κ. Ιωνίδης, ΤΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΟΥ. Ελληνική 
έκδοση (2002)

Alexander Con. 
Ionides, A GRAND-
FATHER’S TALE. 
Αγγλική έκδοση 
(2002)

Κόμης Πέτρος 
Γκάμπα,  
Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ 
ΕΛΛΑΔΙ. Ελληνική 
έκδοση (2004).

Count Peter 
Gamba, LORD 
BYRON’S LAST 
JOUR- NEY TO 
GREECE. Αγγλική 
έκδοση (2004)

Γιώργος Μουζάλας 
Καλβοκορέσσης, 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΣΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 
ΤΣΑΡΛΣ ΓΟΥΙΛΚΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 
1838-1842  
(2 τόμοι, 2006)

Παναγιώτης 
Ποταγός, 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 
ΠΟΤΑΓΟΥ  
(2 τόμοι, 2008)

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Γεώργιος Κρητικός 
& Ρίτσαρντ Βάινερ, 
Ο ΤΖΩΡΤΖ 
ΤΟΥ ΡΙΤΖ 
(Αυτοβιογραφία, 
2011)

Σάββας Γεωργίου,  
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ  
ΤΗΣ «ΧΑΡΑΣ» 
(2014)

Στέφανος  
Θ. Ξένος,  
ΑΙ ΚΛΟΠΑΙ (2016)

Ελίζαμπεθ 
Μπίσλαντ - 
Σετζούκο Κοϊζούμι, 
ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 
ΧΕΡΝ, ΟΠΩΣ ΤΟΝ 
ΕΖΗΣΑΝ (2018)

Τζορτζ Κόχραν, 
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ,  
(2 τόμοι, 2020)

Δρ Ρίχαρντ Λέβιν-
σον, ΣΕΡ ΜΠΑΖΙΛ 
ΖΑΧΑΡΩΦ,  
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ 
ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΗΣ (2010)

Γιόραν Σιλντ, ΣΤΑ 
ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΑ (2012). 
Χ. Ν. Φ. Κίττο, 
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (2013)

Τζ. Ι. Μανάττ, 
ΜΕΡΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(2015)

Πένυ Μίνεϋ, Η 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΒΟΥΡΑ, ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΑΛΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΣΚΑΦΟΣ (2017)

Φρέντερικ Συλβέ-
στερ Νορθ Ντά-
γκλας, ΔΟΚΙΜΙΟ 
ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΜΟΙΟ-
ΤΗΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
(2019)

Α. Α. Πάλλης, 
ΞΕΝΗΤΕΜΕ-
ΝΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ (2021)
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Μεθοδολογικές πληροφορίες Απολογισμού
Ο παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί τον πρώτο Απολογισμό της ALPHA TRUST και αφορά την περίοδο 
1/1/2021 έως 31/12/2021, ενώ για λόγους συγκρισιμότητας, περιλαμβάνει και στοιχεία για το έτος 2020. Οι ποιοτικές και πο-
σοτικές πληροφορίες που εμπεριέχονται στο τεύχος αυτό αναφέρονται στη μητρική Εταιρεία του Ομίλου, την ALPHA TRUST 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

Μέσω αυτής της έκδοσης, η Εταιρεία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται συνολικά, στις σύγχρονες οι-
κονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και η συνολική προσέγγιση του οργανισμού στα θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μεθοδολογία
Η σύνταξη του παρόντος Απολογισμού υλοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο GRI Standards του διεθνούς οργανισμού 
GRI, στο βασικό επίπεδο συμφωνίας - Core. Εφαρμόστηκαν επίσης οι αρχές του GRI για τον καθορισμό του περιεχομένου 
που αφορούν την πληρότητα των στοιχείων, την ουσιαστικότητα των θεμάτων, την ανταπόκριση στις ανάγκες των συμμε-
τόχων και το συνολικό πλαίσιο προσέγγισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Εταιρεία, καθώς και το σύνολο των αρχών 
για την ποιότητά του. 

Για τον τελικό καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού, πραγματοποιήθηκε καταγραφή και προτεραιοποίηση των 
σημαντικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.  Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Υπεύθυνη δράση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Σημειώνεται πως στα στοιχεία του παρόντος Απολογισμού δεν έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική επαλήθευση από τρίτο 
ανεξάρτητο μέρος. Ωστόσο, καθώς η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία, τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία που 
μπορεί να προσφέρει η εξωτερική επαλήθευση των στοιχείων του Απολογισμού, θα εξετάσει τη δυνατότητα εξωτερικού 
ελέγχου, σε επόμενη έκδοσή του.

Ομάδα έργου
Για τη σύνταξη του παρόντος Απολογισμού, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών θεμάτων, έχει συστα-
θεί ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρεία, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση σχετικών 
πληροφοριών και στοιχείων. Η δημιουργία του Απολογισμού πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική 
καθοδήγηση (συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση και συγγραφή) της Εταιρείας Grant Thornton (www.grant-thornton.gr). 

Πηγές πληροφόρησης
Οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία επικοινωνούνται στον τρέχοντα Απολογισμό έχουν συλλεχθεί από την Εταιρεία, 
βάσει διαδικασιών καταγραφής, οι οποίες εφαρμόζονται εσωτερικά, καθώς και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται 
στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών συστημάτων διαχείρισης. Στα σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα μετά από επεξερ-
γασία, αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του GRI. 

Επικοινωνία
Ενθαρρύνουμε κάθε παρατήρηση ή σχόλιο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που μπορεί να συμβάλλει στις προσπάθειες του 
Ομίλου μας για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και δράσεων στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας ή συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του παρό-
ντος Απολογισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

© 2021 Grant Thornton Greece. All rights reserved.
3

Ανεξαρτησία
Η Grant Thornton εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τον έλεγχο Ποιότητας 1 (International Standard on 
Quality Control 1) και με βάση αυτό διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, 
περιλαμβάνοντας καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με τη συμμόρφωση με ηθικές 
απαιτήσεις, επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και τις λοιπές απαιτήσεις ηθικής του Κώδικα 
Ηθικής και Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών που 
εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών (Code of Ethics for 
Professional Accountants – IESBA), o οποίος βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας, 
αντικειμενικότητας, επαγγελματικής επάρκειας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα διασφάλισης της Grant Thornton είναι ανεξάρτητη και δεν έχει συμμετάσχει 
στη συγγραφή του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 του Ομίλου.

Συμπεράσματα
Με βάση το εύρος της εργασίας μας και τους περιορισμούς της, όπως περιγράφονται στη σχετική 
παράγραφο παραπάνω, αναφέρουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα τα οποία βασίζονται στις διαδικασίες 
που διενεργήσαμε και αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγκτική Εργασία που πραγματοποιήθηκε»: 
• Δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κάποιο στοιχείο που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι o 

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 δεν πληροί τις απαιτήσεις του βασικού επιπέδου 
συμφωνίας κατά GRI Standards (“In accordance” – Core). 

• Δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κάποιο στοιχείο που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι 
δημοσιοποιήσεις που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο «Εύρος Εργασίας», είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Αθήνα, 20/12/2021

                                                         Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθηνά Μουστάκη
Α.Μ.ΣΟΕΛ 28871

https://www.alphatrust.gr/

Υπόψη κα Θεοδώρα Ροκά
Business Development Manager ALPHA TRUST

ΤατοΪου 21, 145 61 Κηφισιά, Ελλάδα d.roka@alphatrust.gr
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Πίνακας Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κατηγορία 
ESG

2022 
ID

2022 
Sub-ID Ονομασία δείκτη Παραπομπή 

Περιβάλλον

C-E1
C-E1-1 Άμεσες εκπομπές (Scope 1) Σελ. 58
C-E1-2 Ένταση άμεσων εκπομπών (Scope 1) Σελ. 58

C-E2
C-E2-1 Έμμεσες εκπομπές (Scope 2) Σελ. 58

C-E2-2 Ένταση έμμεσων εκπομπών (Scope 2) Σελ. 58

C-E3

C-E3-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού Σελ. 57
C-E3-2 Ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 57%
C-E3-3 Ποσοστό ενέργειας που προέρχεται από Α.Π.Ε 23,7
C-E3-4 Συνολική ενέργεια που παράχθηκε Σελ. 56
C-E3-5 Ποσοστό ενέργειας που παράχθηκε από Α.Π.Ε Σελ. 56

A-E2 A-E2-1 Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή Σελ. 32, 36

A-E3

A-E3-1 Ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων Σελ. 60
A-E3-2 Ποσότητα μη επικίνδυνων αποβλήτων Σελ. 60

A-E3-3 Ποσοστό αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς 
ανακύκλωση Σελ. 60

A-E3-4 Ποσοστό αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς 
κομποστοποίηση Σελ. 60

A-E3-5 Ποσοστό αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς 
αποτέφρωση Σελ. 60

A-E3-6 Ποσοστό αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς 
υγειονομική ταφή Σελ. 60

A-E4 A-E4-1 Απόρριψη λυμάτων

Η ALPHA TRUST, 
κατά το 2021, δεν 
προχώρησε σε 
απόρριψη λυμάτων που 
περιέχουν ρυπογόνες 
ουσίες.

A-E5 A-E5-1 Περιοχές ευαίσθητης βιοποικιλότητας

Η ALPHA TRUST δεν 
δραστηριοποιείται σε 
περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως 
«περιοχές ευαίσθητης 
βιοποικιλότητας».

Κατηγορία 
ESG

2022 
ID

2022 
Sub-ID Ονομασία δείκτη Παραπομπή 

Κοινωνία

C-S1 C-S1-1 Συµµετοχή ενδιαφερόμενων µερών Σελ. 47-49
C-S2 C-S2-1 Γυναίκες εργαζόμενες 52%
C-S3 C-S3-1 Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις 20%

C-S4
C-S4-1 Ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων 10%
C-S4-2 Ποσοστό μη οικειοθελών αποχωρήσεων 2%

C-S5

C-S5-1
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 
στο κορυφαίο 10% των εργαζομένων βάσει 
συνολικής αμοιβής

4,4

C-S5-2
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 
στο κατώτατο 90% των εργαζομένων βάσει 
συνολικής αμοιβής

8,2

C-S6 C-S6-1 Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων

http://www.alphatrust.
gr/files/κωδικασ_
δεοντολογιασ_και_
επιχειρηματικησ_
ηθικησ.pdf 

C-S7 C-S7-1 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 98%
A-S1 A-S1-1 Βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα 0%
A-S2 A-S2-1 Δαπάνες εκπαίδευσης εργαζομένων 14.274 €
A-S3 A-S3-1 Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 46,36%

A-S4
A-S4-1 Αμοιβή διευθύνοντος συμβούλου 212.472 €

A-S4-2
Αναλογία αµοιβής διευθύνοντος 
συµβούλου - εργαζοµένων

4,21

SS-S7 SS-S7-1 Πρακτικές µάρκετινγκ Σελ. 19

SS-
S10 SS-S10-1

Ενσωµάτωση παραγόντων ESG 
στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες

https://www.alphatrust.
gr/files/alpha_trust_ri_
policy__esg_.pdf
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Κατηγορία 
ESG

2022 
ID

2022 
Sub-ID Ονομασία δείκτη Παραπομπή 

Εταιρική
Διακυβέρνηση

C-G1
C-G1-
1 έως 

C-G1-5
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 27

C-G2 C-G2-1 Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης
http://www.alphatrust.
gr/files/alpha_trust_ri_
policy__esg_.pdf

C-G3 C-G3-1 Ουσιαστικά θέματα Σελ. 51-53

C-G4 C-G4-1 Πολιτική βιωσιμότητας
http://www.alphatrust.
gr/files/alpha_trust_ri_
policy__esg_.pdf

C-G5 C-G5-1 Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας

www.alphatrust.gr/files/
κωδικασ_δεοντολογιασ_
και_επιχειρηματικησ_
ηθικησ.pdf

C-G6 C-G6-1 Πολιτική ασφάλειας δεδομένων www.alphatrust.gr/
privacy-policy/

A-G1 A-G1-1 Επιχειρηματικό μοντέλο Σελ. 17

A-G2 A-G2-1 Παραβιάσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας

Δεν έλαβαν χώρα 
παραβιάσεις σε 
θέματα σχετικά με 
την επιχειρηματική 
δεοντολογία.

A-G3
A-G3-
1 έως 

A-G3-3
Στόχοι ESG

Σελ. 35, 41, 43, 44, 46, 
47, 51, 55, 61, 71

A-G4 A-G4-1 Μεταβλητές αμοιβές 36,05%
A-G5 A-G5-1 Εξωτερική διασφάλιση Σελ. 80

SS-G1 SS-G1-1 Πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών

www.alphatrust.
gr/files/περιληψη_
εσωτ_κανονισμου_
λειτουργιασ.pdf

SS-G3 SS-G3-1 Διαχείριση συστημικών κινδύνων
www.alphatrust.gr/files/
risk_management_
report_2021.pdf

Πίνακας Περιεχομένων GRI
GRI Standards Δημοσιοποίηση Αριθμός σελίδας / 

παραπομπή
 GRI 101: Foundation 2016
 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή «core»)
Προφίλ οργανισμού
102-1 Επωνυμία του οργανισμού Σελ. 7, 81

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες Σελ. 7, 12, 14, 15, 16, 18

102-3 Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού Σελ. 81

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων Σελ.7,  8-9, 10, 81

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή Σελ. 81

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Σελ.7, 10

102-7 Μέγεθος του οργανισμού Σελ. 7, 8-9, 10, 12, 21, 64

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους Σελ. 7, 63-69

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα Σελ. 49

102-10 Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας

Δεν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές στον οργανισμός και 
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

102-11 Αρχή της πρόληψης Σελ. 70

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες
17 Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)

102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις Σελ.7, 19, 41

Στρατηγική
102-14 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 4-5

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς Σελ. 11, 18, 22-23, 33

Διακυβέρνηση
102-18 Δομή διακυβέρνησης Σελ. 26

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
102-40 Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 48-49

102-41 Συλλογικές συμβάσεις Σελ. 83

102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 48-49

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Σελ. 48-49

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν Σελ. 48-49

Μεθοδολογία σύνταξης Απολογισμού

102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις

Σελ. 10, 21

102-46 Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων 
των θεμάτων

Σελ. 80
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GRI Standards Δημοσιοποίηση Αριθμός σελίδας / 
παραπομπή

 GRI 101: Foundation 2016
 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή «core»)
102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων Σελ. 51-52

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών
Δεν υπήρξαν αναδιατυπώσεις 
πηλοφοριών

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης απολογισμού
Ο συγκεκριμένος αποτελεί τον 
πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

102-50 Περίοδος αναφοράς 01/01/2021-31/12/2021

102-51 Ημερομηνία πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού
Αποτελεί τον πρώτο 
Απολογισμό Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

102-52 Κύκλος απολογισμού Ετήσιος

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον 
απολογισμό

Σελ. 81

102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια συμφωνίας Σελ. 80

102-55 Πίνακας περιεχομένων GRI Σελ.85-88

102-56 Εξωτερική διασφάλιση Σελ. 80

Κλιματική αλλαγή
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3 Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 52, 60

Δείκτης ALPHA 
TRUST Σελ. 43, 55

GRI 303: Νερό 303-5 Κατανάλωση νερού Σελ. 61

Εξοικονόμηση ενέργειας και αέριες εκπομπές
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, Αναλυτές, ΜΜΕ  
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3 Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 52, 59

GRI 302: Ενέργεια
302-1 Συνολική κατανάλωση εντός του οργανισμού Σελ. 56, 57
302-3 Κανονικοποίηση ενέργειας Σελ. 55
302-4 Πρωτοβουλίες για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας Σελ. 55, 58, 61

GRI 305: 
Εκπομπές

305-1 Άμεσες εκπομπές GHG (Greenhouse Gas) Σελ. 59
305-2 Έμμεσες εκπομπές GHG (Greenhouse Gas) Σελ. 59

GRI Standards Δημοσιοποίηση Αριθμός σελίδας / 
παραπομπή

 GRI 101: Foundation 2016
 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή «core»)
Διαχείριση Αποβλήτων
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Προμηθευτές, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, 
Αναλυτές, ΜΜΕ 
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3 Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 52, 60

GRI 306: 
Απόβλητα 306-3 Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων Σελ. 60

Εταιρική κουλτούρα και εργασιακό περιβάλλον
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές, ΜΜΕ
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 22, 36-37, 42, 44, 
46-49, 52, 63, 64, 66

GRI 401: 
Απασχόληση

401-1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης εργαζομένων 
(προσλήψεις, αποχωρήσεις)

Σελ. 66

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 46-
49, 52, 63, 64

GRI 405 
Ποικιλομορφία και 
ίσες ευκαιρίες

405 -1 ∆ιαφορετικότητα στους φορείς διακυβέρνησης και στους 
εργαζοµένους

Σελ. 27, 84

405-2 Αναλογία βασικού μισθού και αποδοχών γυναικών προς 
άνδρες

Σελ. 82

GRI 406 
Αποδοχή της 
διαφορετικότητας

406-1 Περιστατικά διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες
Δεν σημειώθηκαν περιστατικά 
διάκρισης

Υγεία, ασφάλεια και ευημερία
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 22, 36-37, 42, 44, 
46-49, 52, 69

GRI 403 Υγεία και 
Ασφάλεια στην 
Εργασία 2018

403-1 Σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Σελ. 22,  69

403-9 Τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία Σελ. 71
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GRI Standards Δημοσιοποίηση Αριθμός σελίδας / 
παραπομπή

 GRI 101: Foundation 2016
 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή «core»)
Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 46-
49, 52, 63, 64, 66-67

GRI 404: 
Κατάρτιση και 
εκπαίδευση

404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος και εργαζόμενο Σελ. 67, 71, 83

Κοινωνική συνεισφορά
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές 
αρχές, Αναλυτές, ΜΜΕ
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 36-37, 42, 44, 46-
49, 52, 73-79

Δείκτης ALPHA 
TRUST

Σελ. 73, 74-75, 76, 77

Ικανοποιήση πελατών
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Κοινότητα 
Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 14, 18, 19, 36-37, 
42, 44, 46-49, 52

Δείκτης ALPHA 
TRUST Σελ. 19

Διαχείριση κινδύνων Βιωσιμότητας
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική 
κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 36-37, 41, 42, 44, 
46-49, 52

Δείκτης ALPHA 
TRUST Σελ. 46

Κανονιστική συμμόρφωση
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Τοπική 
κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 32, 35, 36-37, 41, 
42, 44, 46-49, 52

GRI 205: 
Καταπολέμηση 
της διαφθοράς

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και σχετικές 
ενέργειες για την αντιμετώπισή τους

Δεν υπήρξαν περιστατικά 
διαφθοράς κατά την περίοδο 
αναφοράς του Απολογισμού

GRI Standards Δημοσιοποίηση Αριθμός σελίδας / 
παραπομπή

 GRI 101: Foundation 2016
 GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 (επιλογή «core»)
Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, 
Προμηθευτές, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 32, 35, 36-37, 41, 
42, 44, 46-49, 52

Δείκτης ALPHA 
TRUST Σελ. 35

Ψηφιοποίηση
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, Κράτος 
και ρυθμιστικές αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. 4-5, 36-37, 41-42, 44, 
46, 48-49

Δείκτης ALPHA 
TRUST Σελ .43

Δημιουργία Οικονομικής Αξίας
Σημαντικό θέμα για: Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές, Δίκτυο Αντιπροσώπων, 
Προμηθευτές, Τοπική κοινωνία, Κράτος και ρυθμιστικές αρχές, Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
Αναλυτές
103: Διοικητική 
πρακτική 103-1, 103-2, 103-3

Σελ. . 4-5, 12, 20, 13-146-37, 
41-42, 44, 46, 48-49

GRI 201: 
Οικονομική 
Επίδοση

201-1 Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται Σελ. 21
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Σε ποια ομάδα ενδιαφερομένων μερών της ALPHA TRUST ανήκετε;
 Μέτοχοι           Δίκτυο Αντιπροσώπων  Κράτος και ρυθμιστικές αρχές
 Εργαζόμενοι           Προμηθευτές   Κοινότητα Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 Ιδιώτες & Θεσμικοί επενδυτές         Τοπική κοινωνία   Αναλυτές

         ΜΜΕ

Άλλο (παρακαλούμε περιγράψτε) ...............................................................................................................................................

Ποια είναι η εντύπωσή σας σχετικά με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021;  

 Ενότητες του Απολογισμού Εξαιρετική Ικανοποιητική Χρειάζεται 
βελτίωση

 Ποιοι Είμαστε

 Υπεύθυνη δράση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Επενδύοντας στους ανθρώπους μας
 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 Υπευθυνότητα για την κοινωνία
 Υπευθυνότητα για το περιβάλλον

 Επιχειρηματική Ηθική και Επαγγελματική Ακεραιότητα

 Γενική - συνολική εικόνα του Απολογισμού

Πόσο εύκολα εντοπίσατε πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν; 

 Πολύ εύκολα      Αρκετά εύκολα             Σχετικά εύκολα                   Καθόλου εύκολα

Πώς θα αξιολογούσατε την εικαστική παρουσίαση του Απολογισμού;

 Εξαιρετική      Καλή                   Μέτρια                    Κακή

Τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στον Απολογισμό, καθώς και ο τρόπος παρουσίασής τους, συνέβαλ-
λαν στον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας για τη λειτουργία και δραστηριοποίηση της Εταιρείας;

 Ναι                     Όχι                   Χρειάζεται βελτίωση  

Παρακαλούμε όπως επισημάνετε θέματα τα οποία κατά τη γνώμη σας δεν καλύφθηκαν επαρκώς στον παρόντα 
Απολογισμό: .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του ετήσιου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας ALPHA TRUST, υπάρ-
χει κάποια πρόταση που θα θέλατε να μας επικοινωνήσετε;

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Έντυπο επικοινωνίας και αξιολόγησης Απολογισμού 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το ερωτηματολόγιο  
στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπόψη κυρίας Θεοδώρας Ροκά 
Business Development Manager ALPHA TRUST

ΤατοΪου 21, 145 61 Κηφισιά, Ελλάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως 
προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και 
δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες 
πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται 
δεν συνιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση 
συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγμα-
τοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται 
σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και 
συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγορι-
ών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενη-
μερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες 
πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα 
της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφι-
σιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. 

Τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές 
και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερω-
μένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law και περιλαμβάνει: (α) θεσμικούς επενδυτές (β) επαγγελματίες επενδυτές, 
ή (γ) οποιοδήποτε άλλο καλά ενημερωμένο επενδυτή που πληροί τις εξής προϋποθέσεις: (i) έχει δηλώσει εγγράφως την 
ένταξή του στην κατηγορία «καλά ενημερωμένος επενδυτής» και (ii) επενδύει τουλάχιστον 125.000 EUR (ή το ισοδύναμο 
σε άλλο νόμισμα) στην Εταιρεία ή έχει αξιολογηθεί από πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στην Οδηγία 2006/48/ΕΚ, από 
εταιρεία επενδύσεων όπως ορίζεται στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ ή από εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην Οδηγία 
2009/65/ΕΚ πιστοποιώντας την ικανότητα, εμπειρία και γνώση του ώστε να κατανοεί επαρκώς την επένδυση στην Εταιρεία. 
Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν είναι απλά και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή τους. Υπάρχει η πιθανότη-
τα πλήρους ή μερικής απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF, μπορούν να 
αντληθούν από το Καταστατικό Έγγραφο (Issuing Document), διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, και τα Έγγραφα Βασικών 
Πληροφοριών, διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δωρεάν από τα γραφεία της ALPHA TRUST (Τατοΐου 21, 145 
61 Κηφισιά), ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.alphatrust.lu/falcon.

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013  &  7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000
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Κεντρικά Γραφεία
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561

info@alphatrust.gr
www.alphatrust.gr

@alphatrust
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