3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης
3.1.2 Τίτλος
3.1.3 Χρονολογία (-ες)
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της
ενότητας περιγραφής (ποσότητα,
όγκος, διαστάσεις)
3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών)
3.2.2 Διοικητική Ιστορία /
Βιογραφικό σημείωμα
3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής

GR PIOP FOL1/SE200
Εφόδια Εξωτερικού. Δάνεια Ανασυγκρότησης
1945-1957
Σειρά
32,16 τρέχοντα μέτρα, 268 φάκελοι (268 boxes)

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ)

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, η
Ελλάδα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
οικονομικής ανασυγκρότησης στο πλαίσιο του
αμερικανικού «Σχεδίου Μάρσαλ» για την άμεση
οικονομική και υλικοτεχνική ενίσχυση της χώρας. Η
οικονομική βοήθεια προήλθε από τους φορείς
AMAG (American Mission for Aid in Greece) και
ECA/G (Economic Cooperation Administration
/Greece). Έμφαση δόθηκε κυρίως στην ανάπτυξη του
αγροτικού τομέα. Η Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε την
παραλαβή εφοδίων μέσω των επιλιμενίων κέντρων,
την προώθηση και διανομή τους στην Ελλάδα.
Η διαχείριση των Εφοδίων Γενικής Χρησιμότητος, όρος που χρησιμοποιήθηκε σε αντιδιαστολή προς τα
γεωργικά εφόδια και αναφερόταν σε όλα τα είδη
διατροφής
του
πληθυσμού,
ιματισμού,
νοσοκομειακά είδη και φάρμακα που εισάγονταν
από το εξωτερικό ή συγκεντρώνονταν στο
εσωτερικό-, αναλήφθηκε από την ΑΤΕ σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 197725/27.10.1944 διαταγή του
Υπουργού Οικονομικών. Περιελάμβανε τα εφόδια
της Συμμαχικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Military
Liaison (ML), της United Nations Relief and
Rehabilitation Administration (UNRRA), της American
Mission for Aid to Greece (AMAG) και εκείνα του
Σχεδίου MARSHALL. Οι συμβάσεις των 27.12.1945,
31.7.1947 και 19.10.1948 που υπογράφηκαν μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΤΕ καθόρισαν τον
τρόπο
διαχείρισης
των
Εφοδίων
Γενικής
Χρησιμότητος. Το νομοθετικό πλαίσιο που
αναφέρεται στη διαχείριση των εφοδίων κάλυπταν
οι Α.Ν. 181/1945, 312/1945, 452/1945, 515/1945, το
Ν.Δ. της 10.5.1946, οι Α.Ν. 666/1948 και 786/1948
και το Ν.Δ. 1085/1949. Οι λειτουργίες της
διαχείρισης αναφέρονταν στην παραλαβή των
εφοδίων σε δώδεκα (12) αρχικώς επιλιμένια κέντρα,
όπου λειτουργούσαν ειδικές ανεξάρτητες υπηρεσίες
της Τράπεζας, την αποθήκευση σε χώρους που είχαν
επιταχθεί ή μισθωθεί από το Δημόσιο και σε λίγες
ιδιόκτητες αποθήκες της ΑΤΕ, την προώθηση μέσω
αυτοκινήτων της Υπηρεσία Εκμεταλλεύσεως

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

Κρατικών Αυτοκινήτωνμ,(ιδιωτικών αυτοκινήτων και
πλοίων σε όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας
και τη διάθεσή τους μέσω διατακτικών από τα
αποθηκευτικά κέντρα), τα οποία το 1951 είχαν
φτάσει τα 198 σε αριθμό. (πηγή: Η υπό της ΑΤΕ
διαχείρισις των Εφοδίων Γενικής Χρησιμότητος,
8.2.1951)
Η Τράπεζα ελάμβανε την ευθύνη των εισαγόμενων
από το εξωτερικό εφοδίων από τη στιγμή
παράδοσης τους. Ο τρόπος φόρτωσης και
παραλαβής των εφοδίων γινόταν σύμφωνα με την
εγκύκλιο ΕΦ-ΕΞ υπ’ αριθ. 18/1946. Τα ζητήματα
ελλειμμάτων ρυθμίζονταν από την εγκύκλιο ΕΦ-ΕΞ
28/1945. (πηγή: Ανακεφαλαίωσις και συμπλήρωσις
οδηγιών διαχειρίσεως εφοδίων εξωτερικού από το
Δελτίο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ).
Την
11/6/1951
υπογράφηκε
η
Σύμβαση
«Μεσοπρόθεσμα δάνεια Δ.Ο.Σ. 477» μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Αμερικανικής
Αποστολής στην Ελλάδα, για τη χορήγηση δανείων
προς ενίσχυση του τεχνικού εξοπλισμού της
γεωργίας. Το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε
αρδευτικές βελτιώσεις. Παράλληλα χορηγήθηκαν
από την ΑΤΕ δάνεια από τα κεφάλαια της AMAG και
της ανασυγκρότησης για την ανάπτυξη της γεωργίας
και της αλιείας. Τέλος, στις 7/8/1951 υπεγράφη
μεταξύ της Κυβέρνησης και της Αμερικανικής
αποστολής σύμβαση (Δ.Ο.Σ. 497) για τη
χρηματοδότηση της ΑΤΕ για χορήγηση δανείων στην
«Ελαιουργική» και τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις
για την κατασκευή ελαιοδεξαμενών.
Παραδόθηκε στο Ι.Α. ΑΤΕ το έτος 1986 (Δελτίο
Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ). Χρησιδάνειο Iστορικού
Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ (2013)
Η σειρά αποτελείται από φακέλους που αφορούν
στη διαχείριση των εφοδίων εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ) και
τις δανειοδοτήσεις οικονομικής ανασυγκρότησης.
Στα εφόδια εξωτερικού περιλαμβάνονται:
-Φάκελοι
εισαγωγών
εφοδίων
εξωτερικού,
διαχείρισης-διάθεσης και προώθησης
ΕΦ-ΕΞ,
ασφάλισης και αποθήκευσης αυτών (μίσθωση –
φύλαξη-εξοπλισμός και διαχείριση αποθηκών)
-Φάκελοι με στοιχεία ελλειμμάτων και αλλοιωμένων
εφοδίων
-Πορίσματα Επιτροπών
-Συγκεντρωτικές καταστάσεις, λογιστικές συμφωνίες
-Γενικές και Ειδικές Διαταγές
-Αλληλογραφία
-Φάκελοι έκτακτου προσωπικού της Υπηρεσίας
διαχείρισης ΕΦ-ΕΞ (φύλλα ποιότητας, πολιτικά
φρονήματα, στοιχεία ταυτότητας, τίτλοι σπουδών

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και
τελική διατήρηση
3.3.3 Προσθήκες υλικού
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης

3.4.1 Όροι πρόσβασης
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των
τεκμηρίων
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και
τεχνικές προϋποθέσεις
3.4.5 Εργαλεία έρευνας
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές /
σχετικές ενότητες περιγραφής

3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία
3.6.1 Παρατηρήσεις
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα
αρχειονόμου
3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα
περιγραφής
3.7.3 Χρονολογία -(ες) περιγραφής

κ.ά.)
Στα Δάνεια Ανασυγκρότησης περιλαμβάνονται
φάκελοι δανείων:
-Δ.Ο.Σ. 477 για την ενίσχυση του τεχνικού
εξοπλισμού της γεωργίας
-Δ.Ο.Σ. 497 για την ανάπτυξη του κλάδου της
Ελαιουργίας (κατασκευή ελαιοδεξαμενών) και
συνεταιριστικών οργανώσεων
-AMAG & Ανασυγκρότησης για την ανάπτυξη της
γεωργίας και της αλιείας
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

Διατηρήθηκε η ήδη υπάρχουσα ταξινόμηση του
Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ
Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από
την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ
Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ
(www.piop.gr)
Ελληνική, αγγλική, γαλλική
Λυτά έγγραφα, στελέχη
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