
3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης GR PIOP FOL1/SE012 
3.1.2 Τίτλος Διεύθυνση Αγροτικής Πίστης 
3.1.3 Χρονολογία (-ες) 1936-2001 
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της 
ενότητας περιγραφής (ποσότητα, 
όγκος, διαστάσεις) 

61 τρέχοντα μέτρα 

3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) 
3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 
Βιογραφικό σημείωμα 

Η οργανωμένη παροχή πίστης στη χώρα μας ξεκινά 
ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, το 1842. Κύριοι σκοποί της 
δημιουργίας αγροτικής πίστης ήταν η ενίσχυση της 
γεωργίας και του εμπορίου, αφού αποτελούσαν τις 
κύριες οικονομικές δραστηριότητες του Κράτους. Η 
δανειοδότηση, όμως, της γεωργίας δεν 
αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για την Εθνική 
Τράπεζα και η ιδέα για τη δημιουργία ειδικής 
γεωργικής Τράπεζας και Γεωργικών συνεταιρισμών 
με κύριο σκοπό την άσκηση πίστης, δεν άργησε να 
διαμορφωθεί.  
Το 1929, με το Ν. 4332/1929 ιδρύθηκε η Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), η οποία με βάση το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ιδρυτικού της, είχε ως κύριες 
καταστατικές δραστηριότητες την άσκηση κάθε 
μορφής αγροτικής πίστης για την ενίσχυση των 
συνεταιριστικών οργανώσεων και τη βελτίωση των 
όρων διεξαγωγής των αγροτικών εργασιών και των 
συναφών με τη γεωργία συναλλαγών. Ως 
αποτέλεσμα, η δημιουργία της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Πίστης αποτέλεσε βασικό πυρήνα για την 
υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων με 
βασική λειτουργία την προστασία και βελτίωση της 
γεωργικής, κτηνοτροφικής, βιοτεχνικής και 
αλιευτικής παραγωγής. Η Διεύθυνση Αγροτικής 
Πίστης μεριμνούσε, επίσης, για τη διαμόρφωση και 
ανάπτυξη των πιστωτικών εργασιών της ΑΤΕ.  
Τέτοιες ήταν οι βραχυπρόθεσμες και μέσης και 
μακράς διάρκειας χορηγήσεις προς μεμονωμένους 
και συνεταιρισμένους παραγωγούς, προς τα νομικά 
πρόσωπα των συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς 
επίσης και προς λοιπά νομικά πρόσωπα, εταιρείες 
κ.λπ. με σκοπό την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής 
πιστοδοτήσεων που στόχευαν στην προστασία των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων και τη βοήθεια, 
από μέρους τους, στη διάθεση της παραγωγής τους. 
Η χορήγηση των δανείων γινόταν απευθείας από τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Τράπεζας. Τα 
αρμόδια τμήματα εισηγούνταν στη Διοίκηση ή την 
Επιτροπή Πιστώσεων σχετικά με την κατανομή, 
ανάλογα με τους σκοπούς, των ομαδικών 
πιστώσεων και τον καθορισμό των όρων, των 



προϋποθέσεων και των ορίων των πάσης φύσης 
δανείων και χρηματοδοτήσεων κατά κατηγορία 
(π.χ. βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, δάνεια σε 
συνεταιρισμούς, μεμονωμένα, επ’ ενεχύρω, 
ανοιχτού λογαριασμού, κ.ά.).   
Οι εργασίες της Διεύθυνσης κατανέμονται ως εξής: 
Α)Στο Γραφείο Διευθύνσεως, και  
Β)Στα τμήματα:  
1)Τμήμα Πιστωτικών Εργασιών γενικής φύσεως, 
2)Τμήμα Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων, 3)Τμήμα 
Δανείων Μέσης και Μακράς Προθεσμίας, 4)Τμήμα 
Δανείων επ’ Ενεχύρω, 5)Τμήμα Αλιευτικής Πίστεως, 
6)Τμήμα Χρηματοδοτήσεως Γεωργικών 
Οργανισμών και Οργανώσεων, 7)Τμήμα 
Ρευστοποίησης.    

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 
περιγραφής 

Τη σειρά συγκροτούν φάκελοι που αφορούν 
δανειοδοτήσεις συνεταιρισμών, ιδιωτών, νομικών 
προσώπων αλλά και φάκελοι που αφορούν στις 
διάφορες λειτουργίες της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Πίστης.  

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ 
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Η σειρά αποτελείται από τις εξής υποσειρές: 

1. Δανειοδοτήσεις Ιδιωτών 
2. Δανειοδοτήσεις Συνεταιρισμών 
3. Δανειοδοτήσεις Νομικών Προσώπων 
4. Βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις 

υποκαταστημάτων 
5. Δανειοδοτήσεις Πληγέντων 
6. Δάνεια επ’ ενεχύρω 
7. Ασκούντες πίστη συνεταιρισμοί 
8. Λογιστικές καταστάσεις 
9. Θέματα Προσωπικού 
10. Χρηματοδοτικά προγράμματα 
11. Επιθεωρήσεις Εργασιών 
12. Αλληλογραφία και Εγκύκλιες Διαταγές 
13. Διάφορα  

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 
τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. 

3.3.3 Προσθήκες υλικού  
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 13 υποσειρές. 
3.4.1 Όροι πρόσβασης Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από 

την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ 
3.4.2  Όροι αναπαραγωγής Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. 

ΠΙΟΠ (www.piop.gr) 
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των 
τεκμηρίων 

Ελληνική, αγγλική, γαλλική 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και 
τεχνικές προϋποθέσεις 

Λυτά έγγραφα, βιβλιοδετημένα, σχέδια, 
φωτογραφίες 

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 Αρχειοστάσιο: Α3/67α-69α (ράφι 1-9) 
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 
αρχειονόμου 

Γεωργία Ματθάνα, Σοφία Ταγκούλη, Παναγιώτα 
Σκλαβενίτη, Δημήτρης Ραμαντάνογλου 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 
περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία -(ες) 
περιγραφής 

2016-2018 

 


