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ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Στη μεγαλοπρεπή Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019 η πανηγυρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την
ίδρυση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην κατάμεστη
αίθουσα από καλεσμένους – συνεργάτες του Ταμείου, που όλα αυτά
τα χρόνια το τιμούν και το στηρίζουν, ο καθένας με την
ιδιότητά του, με την εργασία/προσφορά υπηρεσιών τους, την
εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, παρευρέθησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό o Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης, ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Υπουργός Οικονομικών, κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, κ. Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Στουρνάρας και ο Διευθύνων
Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, κ. Ηλίας Αθανασίου. Την
εκδήλωση χαιρέτησαν και οι βουλευτές και τομεάρχες οικονομικών
των κοινοβουλευτικών ομάδων της Ν.Δ., κ. Σταϊκούρας Χρήστος,
του ΚΙΝΑΛ, κ. Κουτσούκος Ιωάννης, του ΚΚΕ, κ. Καραθανασόπουλος
Νικόλαος, και της Ένωσης Κεντρώων, κ. Γεωργιάδης Μάριος.
Όλοι, στην ομιλία τους, εξήραν την ιδιαίτερη σημασία του ρόλου
και της πολυσχιδούς δράσης που έναν αιώνα τώρα επιτελεί το
Τ.Π.& Δ., το οποίο, όπως ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης «συμβολίζει
αλλά και αποτελεί ταυτόχρονα μια εξαίρεση. Είναι το μόνο
ειδικό πιστωτικό ίδρυμα που επέζησε της κρίσης. Άλλα ειδικά
πιστωτικά ιδρύματα, όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
εξαφανίστηκαν …. αλλά το Τ.Π& Δ βρήκε τον τρόπο, τα τελευταία
χρόνια, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να αναπτύξει θετική
δράση σε πολλούς τομείς. Το Τ.Π.& Δ. αποδείχτηκε πρωτοπόρο στη
ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι το μόνο
πιστωτικό ίδρυμα που εφάρμοσε μέτρα επιβράβευσης των συνεπών

δανειοληπτών έπειτα από εισήγηση και σχετική απόφαση του
ΚΥΣΟΙΠ ήδη από το 2016 [….] Το Τ.Π.& Δ. αποδείχτηκε πολύτιμος
αρωγός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης και
έχει κερδίσει την εκτίμηση των αυτοδιοικητικών Αρχών. Και όχι
μόνο αυτό, αλλά πρωτοπόρησε σε νέα πεδία όπως η χρηματοδότηση
έργων ενεργειακής αναβάθμισης κ.ά. Τέλος, κέρδισε την
εμπιστοσύνη διεθνών Οργανισμών και ανέπτυξε προγράμματα
συνεργασίας. Και όλα αυτά υπό δύσκολες συνθήκες»
Όπως τόνισε στην ομιλία του και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Τ.Π.& Δ.,
κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, «[….] Το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη του τόπου γιατί κατάφερνε, σε όλη τη
διάρκεια της πορείας του, να προσαρμόζεται στις ανάγκες και
στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, αποτελώντας διαχρονικά
τον μοναδικό δημόσιο αναπτυξιακό φορέα που χρηματοδοτεί
αδιάλειπτα τις δημόσιες υποδομές τα τελευταία 100 χρόνια. [….]
Η διαδρομή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη διάρκεια
ενός αιώνα άφησε ένα τεράστιο έργο που αποτελεί μεγάλη
ιστορική και κοινωνική παρακαταθήκη. Μέσα από σημαντικά
ιστορικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που
διαμόρφωσαν την Ελλάδα του σήμερα, το Τ.Π.& Δ. θεμελιώθηκε,
αναπτύχθηκε και συνεχίζει με δυναμισμό το έργο του.
Η πολύτιμη εμπειρία του από την εκατονταετή προσφορά του στην
εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, σηματοδοτούν τους
στόχους του και αποτελούν εγγύηση για την πορεία του και στον
δεύτερο αιώνα της λειτουργίας του».
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ αντίστοιχα, το
επετειακό συλλεκτικό νόμισμα, ονομαστικής αξίας 5€, με θέμα
«100 χρόνια από την ίδρυση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων» καθώς και η ειδική συλλεκτική έκδοση φιλοτελικών
προϊόντων «100 Χρόνια Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» με
ημερομηνία παγκόσμιας κυκλοφορίας την ημέρα της εκδήλωσης (29
Μαρτίου 2019).
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