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Θ Εκνικι Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ, από τθν ίδρυςι τθσ το 1841 και μζςα 
από τθν ιςχυρι τθσ παρουςία ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ τθσ χϊρασ 
μασ, και γενικότερα του ελλθνιςμοφ, ζδειχνε πάντα ζντονο ενδιαφζρον 
για τθν οικονομικι πρόοδο και τθν κοινωνικι ανάπτυξθ του τόπου μασ.  
 
Υτθν επίτευξθ του αναπτυξιακοφ αυτοφ ςτόχου και ςτθν υπθρζτθςθ  
τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, που χαρακτθρίηουν μζχρι ςιμερα  
το πρϊτο πιςτωτικό ίδρυμα τθσ χϊρασ, ζχουν ςυνειςφζρει ςθμαντικά  
οι εργαηόμενοι τθσ Φράπεηασ, οι οποίοι αποτελοφν και το ςπουδαιότερο 
κεφάλαιο τθσ δικισ τθσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ.  
 
Για το λόγο αυτόν, θ Φράπεηα μερίμνθςε για τα αςφαλιςτικά 
δικαιϊματα των εργαηομζνων τθσ, ιδρφοντασ:  
 

α. ςτισ 28 Απριλίου 1867 το Ταμείο Συντάξεων Σροςωπικοφ ΕΦΕ (ΦΥΣ ΕΦΕ) 
β. ςτισ 6 Απριλίου 1927 το Ταμείο Αυταςφαλείασ Σροςωπικοφ ΕΦΕ (ΦΑΣ ΕΦΕ) 
γ. ςτισ 14 Ξαρτίου 1930 το Ταμείο Υγείασ Σροςωπικοφ  
     ΕΦΕ (ΦΧΣΕΦ) 
δ. ςτισ 18 Οοεμβρίου 1949 το Λογαριαςμό Επικοφρθςθσ  
     Σροςωπικοφ ΕΦΕ (ΝΕΣ ΕΦΕ) 
ε. ςτισ 31 Ρκτωβρίου 1953 τον Ειδικό Λογαριαςμό  
     Επικοφρθςθσ (ΕΝΕΣ ΕΦΕ-ΣΣ ΕΘΟΑΜ) 
ςτ. ςτισ 8 Φεβρουαρίου 1989 τθν Εταιρεία Πρόςκετθσ  
      Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ, πρϊθν ΕΑΕΔΡ (Ε.Σ.ΑΥ.Σ.Σ.Ε.).  
  
Θ προςφορά των εργαηομζνων τθσ ΕΦΕ ςτθν οικονομικι  
και κοινωνικι πορεία τθσ χϊρασ μασ, κακϊσ και θ ιςτορικι 
διαδρομι των Αςφαλιςτικϊν Ρργανιςμϊν Σροςωπικοφ ΕΦΕ 
(Α.Ρ.Σ.ΕΦΕ), ςυνυφαςμζνθ διαχρονικά με τθν πορεία τθσ  
ίδιασ τθσ Φράπεηασ, αποτυπϊνονται και μζςα από το αρχειακό  
υλικό που βρίςκεται ζωσ ςιμερα ςτο Αρχείο των Ρργανιςμϊν.  

 
 
 
 
 
Φο αρχειακό αυτό υλικό παραδίδεται ςτο Ιςτορικό Αρχείο τθσ Φράπεηασ, 
το οποίο είναι ο κεματοφφλακασ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ τθσ Φράπεηασ,  
και καλφπτει, από το 1841 και μετά, και ςθμαντικζσ πλευρζσ τθσ 
οικονομικισ, πολιτικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ  
τθσ χϊρασ μασ.  
  
Φο Ιςτορικό Αρχείο, μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία, κα καταςτιςει 
προςβάςιμο και το ςυγκεκριμζνο αυτό υλικό, όχι μόνο ωσ 
παρακατακικθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ τθσ Φράπεηασ και των 
εργαηομζνων τθσ, αλλά και ωσ ςθμαντικό εργαλείο ζρευνασ  
για τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και κάκε ενδιαφερόμενο.  
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Ιςτορικό Αρχείο ΕΤΕ-Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Προςωπικοφ ΕΤΕ 

Οι κυρίεσ Μ. Βολτζρα και Μ. Βουλζλη-Μποτοφνα,  
οι κφριοι Γ. Νοταράσ, Β. Μητράκοσ και Χρ. Μπανιωτόπουλοσ  




