
 

 

Δελτίο Τύπου 
Alpha Bank Cyprus Ltd: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μίλτος Μιχαηλάς 
 

 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Μίλτου Μιχαηλά στη 
θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank Cyprus Ltd. 
 
Η επιλογή του κ. Μιχαηλά, στελέχους που συνδυάζει τη μακρά διεθνή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
με την άριστη γνώση της κυπριακής οικονομικής και της επιχειρηματικής πραγματικότητας, ανοίγει ένα νέο 
κεφάλαιο στην παρουσία του Ομίλου Alpha Bank στην κυπριακή αγορά. Υπογραμμίζει την 
αποφασιστικότητα του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για ταχεία υλοποίηση του 
αναπτυξιακού Επιχειρηματικού Πλάνου της Alpha Bank Cyprus Ltd, με στόχο την παροχή σύγχρονων 
προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής και τη στήριξη της προόδου της 
κυπριακής οικονομίας. 
 
O CEO του Ομίλου της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε μία νέα περίοδο 
εξωστρέφειας και ανάδειξης της Alpha Bank Cyprus σε βασικό τραπεζικό εταίρο προόδου για την κυπριακή 
κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Είμαι ευτυχής που ο Μίλτος Μιχαηλάς αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να 
ενταχθεί στη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank και να συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου 
για μία Τράπεζα αποτελεσματική και κερδοφόρο. Η βαθιά γνώση του Μίλτου για την Οικονομία της Κύπρου, η 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και η στρατηγική του προσέγγιση στα ζητήματα του μετασχηματισμού 
τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελούν εχέγγυα για την ανάπτυξη της Alpha Bank Cyprus». 

 
Ο κ. Μιχαηλάς θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά του, μετά την έγκριση του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, διαδεχόμενος τον κ. Κωνσταντίνο Κουτεντάκη, ο οποίος, τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε 
καθοριστικά στον μετασχηματισμό της Alpha Bank Cyprus Ltd, με έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας, 
τον εξορθολογισμό του κόστους και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της. Με τη συσσωρευμένη εμπειρία του, 
ο κ. Κουτεντάκης θα υποστηρίξει το έργο της νέας Διοίκησης, κατά την πρώτη περίοδο, και, εν συνεχεία, θα 
συμβάλλει από μία νέα θέση ευθύνης στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Ομίλου.  
 
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd καλωσορίζουν τον κ. Μιχαηλά στον 
Όμιλο Alpha Bank και του εύχονται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ παράλληλα, ευχαριστούν τον 
κ. Κουτεντάκη για τη μέχρι σήμερα συνεισφορά του. 
 
 
Βιογραφικό Μίλτου Μιχαηλά 
 
Γεννήθηκε το 1967. Αποφοίτησε από την Αμερικάνικη Ακαδημία στη Λάρνακα, είναι κάτοχος πτυχίου στη 
διοίκηση και επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Aston, καθώς επίσης και 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) με εξειδίκευση στις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.  
 
Με αφετηρία τη Λαϊκή Τράπεζα, το 1992, ξεκίνησε μία μακρά επαγγελματική πορεία στον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο. Τον Οκτώβριο 1999 αποχώρησε από την Λαϊκή Τράπεζα και ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής του 
Ομίλου Πετρολίνα μέχρι το 2001. Στη συνέχεια, και για το διάστημα 2001 - 2006 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής 
στη Λαϊκή Τράπεζα στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Από το 2006 μέχρι το 2013 υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους 
που τον οδήγησαν στη θέση του Γενικού Διευθυντή Διεθνών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Λαϊκής Τράπεζας. 
Μεταξύ 2013-2016 διετέλεσε Σύμβουλος Διεθνών Εργασιών της Τράπεζας Κύπρου, ενώ το 2015 ανέλαβε 
επίσης, τη νεοσύστατη υπηρεσία REMU. Τον Οκτώβριο 2016 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην Bank of 
Sydney, θέση που κατείχε μέχρι σήμερα.  
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