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

GR PIOP FOL1/SE014
Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού
1957-2002
Σειρά
16 τρέχοντα μέτρα (84 φάκελοι, 40 box,125 πινάκια)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ)
Η Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού της
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) το 1972
εμφανίζεται ως υπηρεσία Οικονομικών Μελετών με
αρμοδιότητές την οικονομικοστατιστική ανάλυση
των εργασιών της Τράπεζας και τη μελέτη των
αποτελεσμάτων αυτών σε σχέση με την Τράπεζα και
με τη συμβολή αυτής στην ανάπτυξη της αγροτικής
οικονομίας, τη μελέτη των επιδράσεων της γενικής
οικονομικής κατάστασης στην πορεία των εργασιών
της Τράπεζας και η αναζήτηση μεθόδων
βελτιώσεων
της
παραγωγικότητας
αυτής.
Σημαντική εργασία για την Υπηρεσία ήταν επίσης η
τήρηση της γενικής βιβλιοθήκης της Τράπεζας και η
επιμέλεια για την προμήθεια Ελληνικών και ξένων
συγγραμμάτων και περιοδικών που ενδιέφεραν την
Τράπεζα.
Το 1975 εμφανίζεται ως Διεύθυνση Μελετών και
Προγραμματισμού έχοντας ως τμήματά της:
• το τμήμα Στατιστικής
• το τμήμα Συστημάτων Αγροτικής Πίστης
• το τμήμα Αγροτικής παραγωγής και
Τεχνολογίας
• το τμήμα Προγραμματισμού
• το τμήμα Διεθνών Σχέσεων
• το τμήμα Τραπεζικού Συστήματος
• το τμήμα Πρόβλεψης, το τμήμα έρευναςανάλυσης αγοράς και ανταγωνισμού
• το τμήμα προβολής και Μάρκετινγκ.
Στόχοι της Διεύθυνσης αυτής ήταν η
παρακολούθηση των εξελίξεων στον αγροτικό
τομέα και η προώθηση του προγράμματος μελετών
σε θέματα οικονομικά, θεσμικά και κοινωνιολογικά
του αγροτικού χώρου, η εκπόνηση μελετών με
θέματα σχετικά με το τραπεζικό σύστημα (Ελληνικό
και ξένο), οι βραχυχρόνιες προβλέψεις και
μεσοπρόθεσμες προβολές μεγεθών της αγροτικής
οικονομίας, η τήρηση αρχείου κάθε είδους
πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του αγροτικού
τομέα και τα μέτρα της αγροτικής πολιτικής, η
παρακολούθηση των εξελίξεων της μεθοδολογίας
και των εφαρμοζόμενων πρακτικών σε θέματα
αξιολόγησης επενδύσεων, κ.ά.

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

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

Τη σειρά συγκροτούν φάκελοι που αφορούν
μελέτες, άρθρα δημοσιευμένα και μη, στατιστικά
πινάκια
καλλιεργειών
από
διάφορα
υποκαταστήματα καθώς και το περιοδικό
Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών.
Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ
Η σειρά αποτελείται από τις κάτωθι 7 υποσειρές:
1. Μελέτες
2. Περιοδικό «Επιθεώρηση αγροτικών μελετών»
3. Αλληλογραφία
4. Άρθρα- Δημοσιεύματα
5. Προσωπικό
6. Οργάνωση
7. Στατιστικά
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 7 υποσειρές.
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, κατάστιχα

Αρχειοστάσιο: Α3/84β ράφι 8-13 και 85 ράφι 1-11
Γεωργία Ματθάνα
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
2018-2019

