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Σειρά
6,84 τρέχοντα μέτρα, 71 φάκελοι (57 boxes)

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ)
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 Υπηρεσίας Εκμεταλλεύσεως
Κρατικών
Αυτοκινήτων
(ΥΕΚΑ),
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)
Σύμφωνα με την ημερήσια διαταγή της Υπηρεσίας
Διαχειρίσεως ΕΦ-ΕΞ, της Τεχνικής Διεύθυνσης υπ’
αριθ. 1392/22.3.1952, η Υπηρεσία Διαχειρίσεως ΕΦΕΞ συνίστατο από τρία Τμήματα με αρμοδιότητες
αντιστοίχως:
Τμήμα Α: 1. Γραφείον μελετών και συμβάσεων, 2.
Γραφείον διαφορών μετά τρίτων, 3. Γραφείον

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και

παραλαβών, 4. Γραφείον προωθήσεων και
διαθέσεων, 5. Γραφείον εξευρέσεως και εξοπλισμού
αποθηκών, 6. Γραφείον προσωπικού,
Τμήμα Β: μεταφορές των εφοδίων για την επίλυση
τεχνικών ζητημάτων, ρύθμιση ζητημάτων που
προκύπτουν με συνεργαζόμενους οργανισμούς,
οικονομικά ζητήματα μεταφορών, και
Τμήμα Γ: 1. Γραφείον εργατικών ζητημάτων, 2.
Γραφείον αποθηκεύσεως και συντηρήσεως εφοδίων,
3. Γραφείον πλεονασμάτων και ελλειμμάτων, 4.
Εκκαθάριση παλαιών συμβάσεων, 5. Γραφείον
πρωτοκόλλου, διεκπεραιώσεως και αρχείου (πηγή:
Τεχνική Διεύθυνσις/Υπηρεσία Διαχειρίσεως ΕΦ-ΕΞ
ημερήσια διαταγή υπ’ αριθ. 1392/22.3.1952).
Η Τράπεζα ανέλαβε την ευθύνη των εισαγόμενων
από το εξωτερικό εφοδίων από τη στιγμή
παράδοσής 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).
Την αρχειακή σειρά συγκροτούν φάκελοι που έχουν
συναχθεί από κεντρικές και περιφερειακές
υπηρεσίες και υποκαταστήματα, ακολουθώντας
τμηματικά το ταξινομικό σχήμα που είχε προταθεί
από το ΙΑ ΑΤΕ για υλικό που είχε παραληφθεί από
την υπηρεσία το έτος 1986. Τα εφόδια που εισήλθαν
στη χώρα και διακινήθηκαν κατά την περίοδο 19451954 υπολογίζονται σε 6,5 εκατομμύρια τόνους και
αφορούσαν μεταξύ άλλων ειδών δημητριακά,
όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, γάλατα, καφέ, κακάο,
βούτυρο, κονσέρβες, παιδικές τροφές, ιματισμό,
υγειονομικό υλικό, γεωργικά εφόδια, αλιευτικά είδη
και υλικά ανοικοδόμησης. (Δελτίο Ιστορικού Αρχείου
ΑΤΕ).
Την αρχειακή σειρά συγκροτούν φάκελοι που
αφορούν την προμήθεια Εφοδίων Εξωτερικού της
νήσου Σάμου, της οποίας το κατάστημα υπαγόταν
στο επιλιμένιο κέντρο Χίου.
Παραδόθηκε στο Ι.Α. ΑΤΕ το έτος 1986 (Δελτίο
Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ). Χρησιδάνειο Ιστορικού
Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ (2013)
Η σειρά διαρθρώνεται ως εξής:
1.Αλληλογραφία (1944-1955)
2.Προσωπικό (1947-1952)
3.Λογιστικά (1945-1954)
4.Διαχείριση Εφοδίων (1940-1980)
5.Αποθήκες – Αποθηκευτικά κέντρα (1945-1956)
6.Ελλείμματα (1945-1951)
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

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

Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 6 υποσειρές.
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