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παρουσία του Ταχυδρομικού Ταμιευτη-

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

ρίου έχει αναντίρρητα σφραγίσει
την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας

και κοινωνίας στη διάρκεια του προηγούμενου
αιώνα. Στην αρχή του 21ου αιώνα το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο απέκτησε πλήρη

Ο θεσμός του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου εμφανίστηκε πρώτα
στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία το 1900, πριν ακόμα η μεγαλόνησος
ενωθεί με την Ελλάδα. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Κρήτης λειτούργησε
στο πλαίσιο των ταχυδρομείων του νησιού από το 1902 μέχρι το 1915,
όταν το διαδέχτηκε το αντίστοιχο ελληνικό και αφού η Κρήτη είχε ενσωματωθεί στη χώρα από το 1913.

μορφή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ενώ από το 2013, ενταγμένο πλέον στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ως
διακριτό δίκτυο με τη σήμανση «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», συνεχίζει να παρέχει τραπεζικά προϊόντα
και υπηρεσίες με σύγχρονο πνεύμα και την ίδια κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε στη μακρόχρονη πορεία του.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπαγόμενο στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Συγκοινωνίας, κατάφερε
βαθμηδόν να εξελιχθεί σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με κύρος και αξιοπιστία, κερδίζοντας την
εμπιστοσύνη του πληθυσμού των πόλεων και της υπαίθρου, συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος της
λαϊκής αποταμίευσης.

Στο παρόν φυλλάδιο παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο μιας μόνιμης έκθεσης ιστορικών τεκμηρίων από
την πλούσια δράση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η έκθεση, οργανωμένη από το νεοσύστατο Ιστορικό
Αρχείο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., παρουσιάζεται στο Μέγαρο της οδού Πεσμαζόγλου, στο επί
σαράντα τρία χρόνια επιτελικό κέντρο του Ιδρύματος, με την ευκαιρία της ανακαίνισής του από τη Διεύθυνση

Αξιοποιώντας με υπευθυνότητα τις οικονομίες των απλών ανθρώπων του μόχθου και μετατρέποντάς τις
σε εθνικό κεφάλαιο, στήριξε επανειλημμένως το κράτος και τους πολίτες, ακόμα και στις πιο δύσκολες
ιστορικές περιόδους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη όλων σχεδόν των κλάδων της
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Τεχνικών Έργων της Τράπεζας.
Απρίλιος 2015

Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος
Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

2

Στις αρχές του αιώνα μας είχε ήδη εξελιχθεί σε δυναμικό τραπεζικό οργανισμό με διευρυμένη
δραστηριότητα, χωρίς να απολέσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του, με σημαντική διεισδυτικότητα στους
μικρούς επενδυτές/αποταμιευτές και αξιόλογη ρευστότητα. Το 2013, ως «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»
απορροφήθηκε, συνεπεία συγχώνευσης, από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Η Διοίκηση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., ακολουθώντας την αρχή «Μία Τράπεζα − Δύο Εμπορικά
Δίκτυα», αποφάσισε να διατηρήσει το δίκτυο των καταστημάτων του διακριτό, με τη σήμανση «Δίκτυο
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», με σεβασμό στη μακρόχρονη ιστορία του, τους πελάτες και την έννοια
της αποταμίευσης.
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Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Οι κυριότεροι σταθμοί της μακρόχρονης διαδρομής του
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1900: Ιδρυτικός νόμος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κρήτης στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία.
● 1902: Έναρξη εργασιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κρήτης στη Μεγαλόνησο.
● 1914-15: Νέος, τροποποιητικός νόμος περί Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) και έναρξη
εργασιών του στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μελά - Πλατεία Κοτζιά.
1985
● 1925-1939: Το ΤΤ χρηματοδοτεί οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ. για την κατασκευή έργων κοινής
ωφέλειας (υδροδότηση περιοχής πρωτεύουσας, οδοποιία, τεχνικά, υδραυλικά και λιμενικά έργα σε
δήμους και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα), συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας, ασκεί
κοινωνική πολιτική (σεισμοπαθείς Κορίνθου, φυματικοί τριατατικοί, δανεισμός δημοσιοϋπαλληλίας
στην κρίση κλπ.).
1970
● 1931: Ξεκινάει η έκδοση των ημερολογίων τοίχου. Οι αγροτικοί ταχυδρομικοί διανομείς διενεργούν
πράξεις ταχυδρομικού ταμιευτηρίου σε όλη τη χώρα.
● 1934: Έναρξη λειτουργίας του Κρατικού Ενεχυροδανειστηρίου. Εισαγωγή του θεσμού των κουμπαράδων.
● 1936: Το ΤΤ αποκτά διοικητική αυτοτέλεια μέσα στο Υπουργείο Συγκοινωνίας. Προσχωρεί στον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης.
1963
● 1939: Μετά την αναβάθμισή του ως Γενική Διεύθυνση στο Υπουργείο Συγκοινωνίας (1938), το ΤΤ και το
Ενεχυροδανειστήριο μεταστεγάζονται στην οδό Σταδίου.
● 1940-41: Συμπαρίσταται στο κράτος με την οικονομική ενίσχυση του αγώνα και την αποστολή ρουχισμού και ειδών
πρώτης ανάγκης στους στρατιώτες του μετώπου.
● 1954: Το ΤΤ είναι το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας που αποζημιώνει τους καταθέτες του, από τις απώλειες του
υπερπληθωρισμού της Κατοχής και τη νομισματική μεταρρύθμιση του ν.18/1944.
●
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1955-92

1954

● 1955-1992: Η συμμετοχή του ΤΤ στη χρηματοδότηση δημόσιων έργων της Ελλάδας
συνεχίζεται για περίπου 4 δεκαετίες. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται σημαντικά έργα
υποδομής, όπως η οδοποιία, η ανέγερση νοσοκομείων, σχολείων και δικαστηρίων,
1936
η χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων διάφορων οργανισμών: ΔΕΗ, ΕΙΡΤ, ΕΛΤΑ,
ΟΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΣΚ, ΟΑΠ, ΟΛΠ, ΟΑΣ κ.ά.
● 1963: Επανεκδίδονται τα ημερολόγια που είχαν σταματήσει με τον πόλεμο του 1940.
● 1970: Η έδρα του ΤΤ μεταφέρεται στο νεόκτιστο ιδιόκτητο κτήριο της οδού Πεσμαζόγλου
2-6. Εισαγωγή σύγχρονων Η/Υ.
● 1985: Το ΤΤ δημιουργεί το θεσμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Για πάνω από 2 δεκαετίες θα
εξοπλίσει μεγάλο αριθμό σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
1939
● 1999: Διαβαλκανική συμφωνία Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων των χωρών Ελλάδας, Αλβανίας,
Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαβίας για ελεύθερη μεταφορά χρημάτων των πελατών τους.
● 2001: Εορτασμός της επετείου των 100 χρόνων λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
● 2002: Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετατρέπεται σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.
● 2006: Εισαγωγή του ΤΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
1940- 41
● 2008: Πραγματοποιείται η αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και
χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση των εργασιών της Εγνατίας Οδού.
● 2014: Ολοκληρώνεται η λειτουργική ενοποίηση του ΤΤ με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Με σεβασμό στη
μακρόχρονη ιστορία, τους πελάτες και την έννοια της αποταμίευσης, το δίκτυο των καταστημάτων του παραμένει διακριτό με
τη σήμανση «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Παρουσίαση θεσμικών κειμένων (ιδρυτικών νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών) και εικόνων των χώρων
λειτουργίας του.
2. Από την προσφορά του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία
Αρχειακό υλικό, επίσημα κείμενα-νόμοι, δημοσιεύματα τύπου, βιβλιάρια καταθέσεων, φωτογραφίες,
κουμπαράδες.
3. Αποταμίευση, Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης (ΠΗΑ), Διεθνές Ινστιτούτο Ταμιευτηρίων
Εκδόσεις και δημοσιεύματα, παλαιά ημερολόγια, αφίσες, βιβλιάρια καταθέσεων, βραβευμένες μαθητικές
εκθέσεις, φωτογραφίες εορτασμού της ΠΗΑ, αναμνηστικά μετάλλια του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων.

Εικόνες και φωτογραφίες που δείχνουν τους χώρους στέγασης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα

4. Διαχρονική εξέλιξη και πρόοδος
Οικονομικά μεγέθη του Ιδρύματος από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι το 2010: ετήσιοι προϋπολογισμοί,
απολογισμοί, ισολογισμοί κλπ. Παραστατική απεικόνιση των κυριότερων σταθμών της δράσης του.
5. Η στέγαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Εικόνες, δημοσιεύματα και φωτογραφίες από τους χώρους στέγασης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέχρι
σήμερα.

Κατάστημα
Πεσμαζόγλου

Μέγαρο
Πεσμαζόγλου

6. Το προσωπικό
Θεσμικά κείμενα (κανονισμοί-οργανισμοί προσωπικού), αρχειακό υλικό, εικόνες με εργαζόμενο προσωπικό.
7. Ημερολόγια, δημόσια προβολή, εορτασμοί
Ημερολόγια, διαφημιστικό υλικό, ατζέντες, αναμνηστικές αφίσες και εκδόσεις.

Μια συνοπτική παρουσίαση της προσφοράς και δράσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με τις ενότητες: 1. Ιστορικά του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου, 2. Διαχρονική προσφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, 3. Προβολή και διάδοση της ιδέας της αποταμίευσης, γίνεται
παράλληλα στην αίθουσα συναλλαγών του Κεντρικού Καταστήματος του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
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Ισόγειο του Μεγάρου και του Κεντρικού Καταστήματος
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