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3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της
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GR PIOP FOL1/SE002
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος
1929-1994
Σειρά
249 κατάστιχα

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ)
Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Καταστατικό (Νόμος 4332
της 16ης Αυγούστου 1929) της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
ως ανώτατο όργανο της Διοικήσεως ήταν αρμόδιο να
αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορούσε τη
Διοίκηση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας καθώς
και για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούσαν την
Τράπεζα στο πλαίσιο του σκοπού της. Συνεδρίαζε
στην έδρα της Τράπεζας (Πανεπιστημίου 23, Αθήνα)
τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλούνταν από
τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του, από Αντιπροέδρους. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονταν σε μόνιμα και
τετραετούς θητείας. Μόνιμα ήταν αυτά που
κατείχαν τη θέση του Διοικητή, του Υποδιοικητή, του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας (ή οι
αναπληρωτές αυτών) και οι Καθηγητές του
Πανεπιστημίου και της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών. Τα μη μόνιμα μέλη εκλέγονταν ή
διορίζονταν για τετραετή θητεία και σ’αυτά μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονταν αντιπρόσωποι των
Γεωργικών Συνεταιρισμών και Επιμελητηρίων.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο
Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας και Αντιπρόεδρος
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Τις
πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της Τράπεζας, ο
Διοικητής διοριζόταν με Βασιλικό Διάταγμα
εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας
και η θητεία του ήταν πενταετής. Αργότερα, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόταν από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας για τριετή
θητεία που παρατεινόταν αυτόματα μέχρι την πρώτη
τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας
του, η οποία δεν μπορούσε να υπερβεί συνολικά την
τετραετία.
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου τηρούνταν Πρακτικά τα οποία
καταχωρούνταν στα Βιβλία Πρακτικών και
υπογράφονταν υποχρεωτικά από όλους τους
παρόντες Συμβούλους. Σύμβουλος που διαφωνούσε
δικαιούνταν να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης
του. Στην περίπτωση που κάποιος σύμβουλος
αρνούνταν να υπογράψει τα Πρακτικά, γινόταν
σχετική μνεία στα Πρακτικά, τα οποία
υπογράφονταν από τους υπόλοιπους Συμβούλους.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονταν από τον
Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ
Η σειρά των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της
Αγροτικής
Τράπεζας
είναι
ταξινομημένη
χρονολογικά. Στα Πρακτικά του Δ.Σ. παρουσιάζονται
οι δραστηριότητες και ο χαρακτήρας της Τράπεζας
ως αυτόνομος τραπεζικός οργανισμός κοινωφελούς
χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση της αγροτικής
πίστης σε όλες τις μορφές, την ενίσχυση των
συνεταιριστικών οργανώσεων και τη βελτίωση των
όρων της διεξαγωγής των γεωργικών εργασιών και
συναφών συναλλαγών.
Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΕ
παρουσιάζουν το πλαίσιο της ίδρυσης και της
μετέπειτα εξέλιξης της Τράπεζας από πιστωτικό
ίδρυμα σε Ανώνυμη Εταιρεία και Τράπεζα
πολλαπλών δραστηριοτήτων. Αποτυπώνεται όλο το
πλαίσιο της λήψης αποφάσεων της Διοίκησης μέσω
του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαρκής επαφή και
συνεργασία της Τράπεζας με τις γεωργικές
υπηρεσίες του Κράτους παρέχοντας σημαντική
βοήθεια
στην
εφαρμογή
του
γεωργικού
προγράμματος, καθώς επίσης και ο τρόπος που
προσαρμόστηκαν οι τραπεζικές δραστηριότητες στις
απαιτήσεις δύσκολων καιρών, όπως στην περίπτωση
της
Αποκατάστασης των Προσφύγων της
Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζονταν:
• η εκάστοτε πολιτική για την αγροτική πίστη και
διαμορφώνονταν προτάσεις που υποβάλλονταν
στην Κυβέρνηση για σχετικά νομοθετικά και
διοικητικά μέτρα
• ο Κανονισμός των εργασιών, ο Οργανισμός του
Προσωπικού και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις
του
• η διάθεση των κεφαλαίων και πιστώσεων στους
διαφόρους κλάδους των εργασιών
• οι όροι χορηγήσεων δανείων σε γεωργούς,
κτηνοτρόφους,
αλιείς,
γεωργικούς
συνεταιρισμούς και σε νομικά και φυσικά
πρόσωπα γεωργικών επιχειρήσεων, καθώς και
για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας
• η συνομολόγηση και οι όροι δανείων και
οιασδήποτε φύσεως συμβάσεων ως και των
συμβιβασμών μετά τρίτους
• ο προϋπολογισμός των εξόδων
• ο ισολογισμός και απολογισμός
• η
προμήθεια και διάθεση
εργαλείων,
μηχανημάτων,
λιπασμάτων,
γεωργικών
φαρμάκων κ.λπ.

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

• τα μέσα διευκόλυνσης σε θέματα συγκέντρωσης,
αποθήκευσης, επεξεργασίας και πώλησης των
προϊόντων στην αγορά (εσωτερικού-εξωτερικού)
• οι τρόποι ενίσχυσης και διάδοσης των
τελειότερων
μεθόδων
καλλιέργειας,
κτηνοτροφίας και αλιείας, με παράλληλη τόνωση
της αποταμίευσης καθώς και η οργάνωση
διοίκησης υπηρεσιών ή οργανισμών Αγροτικής
Ασφάλειας
ή
αντασφάλειας
προϊόντων,
καλλιεργειών, ζώων, μέσων, οικημάτων και
εγκαταστάσεων.
• η συγκρότηση Εποπτικών Οργάνων και
επιστημονικού προσωπικού για την επιτυχή
περάτωση εγγειοβελτιωτικών έργων
• η επόπτευση και κάθε είδους υποστήριξη των
γεωργικών συνεταιρισμών (πηγή: Καταστατικό
ΑΤΕ Ν. 4332/1929, Αύγουστος 1968).
Διατηρήθηκε όλη η σειρά.
Αναμένονται προσθήκες υλικού (ετών 1995-2012).
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.
Ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική

Έχει συνταχθεί ηλεκτρονικός κατάλογος.

Τα βιβλία Πρακτικών φέρουν από τον παραγωγό
αύξουσα αρίθμηση η οποία διατηρήθηκε. Τα βιβλία
1-16 είναι χειρόγραφα. Σε κάποια κατάστιχα
παρουσιάζεται επανάληψη αρίθμησης (Από τη
Συνεδρίαση της 12.8.1991 η αρίθμηση ξεκινά πάλι
από το 1)
Θηρεσία Παναγοπούλου, Σοφία Καρδαμύλα
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
Ιούνιος 2014

