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/SE011
Διεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών
1951-2000
Σειρά
13 τρέχοντα μέτρα, (569 φάκελοι, 117 boxes)

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Στον Kανονισμό της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος του 1973 αναφέρεται ότι:
«Εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως
Γεωργικών Βιομηχανιών ανήκει:
α) Η διεξαγωγή των πιστωτικών εργασιών,
αίτινες αφορούν εις την ίδρυσιν, επέκτασιν,
εκσυγχρονισμόν και λειτουργίαν των γεωργικών
βιομηχανιών, ως και εις την συντήρησιν και
εμπορίαν των παραγόμενων υπ’ αυτών
προϊόντων. β) Η παρακολούθησις της
αξιοποιήσεως των χορηγουμένων δανείων και
της ρευστοποιήσεως αυτών. γ) Η υπό των
οικείων
φορέων
ίδρυσις
γεωργικών
βιομηχανιών, η συμμετοχή ή μη της Τραπέζης και
η επιμέλεια καταρτίσεως των συστατικών αυτών
εγγράφων, εν συνεργασία μετά των λοιπών
αρμοδίων υπηρεσιών. δ) Η κατάρτισις
τεχνοοικονομικών μελετών διά την ίδρυσιν,
επέκτασιν και εκσυγχρονισμόν γεωργικών
βιομηχανιών, ως και ο καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων προμηθείας του αναγκαιούντος
εκάστοτε μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών. ε) Η
παρακολούθησις και η μελέτη των τεχνολογικών
εξελίξεων εν τη αλλοδαπή, ως και η παροχή
οδηγιών προς βελτίωσιν των συνθηκών
λειτουργίας των εν Ελλάδι υφισταμένων πάσης
φύσεως γεωργικών βιομηχανιών».
Με μερικές διαφοροποιήσεις οι αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Γεωργικών Βιομηχανιών
περιγράφονται επίσης στους Kανονισμούς της
Τράπεζας άλλων ετών.
Η Διεύθυνση περιλάμβανε τμήματα με
ξεχωριστές αρμοδιότητες το κάθε ένα. Τόσο η
ονομασία των τμημάτων, όσο και οι
αρμοδιότητές τους μεταβλήθηκαν στην πάροδο
του χρόνου εξυπηρετώντας τις ανάγκες των
εκάστοτε συνθηκών (οικονομικών, κοινωνικών).
Οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών
περιγράφονταν στους Κανονισμούς που εξέδιδε
η Τράπεζα.

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

Η
Διεύθυνση
Γεωργικών
Βιομηχανιών
εμφανίζεται στα οργανογράμματα της Αγροτικής
Τράπεζας έως και το 1999.
Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ
Η σειρά αποτελείται από τις κάτωθι υποσειρές :
1. Φάκελοι βιομηχανιών – συνεταιρισμών, 512
φάκελοι (1951–2000)
2. Παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, 8 φάκελοι
(1953–1982)
3. Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις, 18
φάκελοι (1956–1991)
4. Γνωματεύσεις επί αιτήσεων δανείων, 6
φάκελοι (1968–1982)
5. Οινοποίηση, 8 φάκελοι (1972–1981)
6. Διάφορα, 9 φάκελοι (1975-1984)
7. Απολογισμοί Διεύθυνσης, 8 φάκελοι (19801991)
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 7 υποσειρές. Η
πρώτη
υποσειρά
είναι
ταξινομημένη
αλφαβητικά ενώ οι υπόλοιπες χρονολογικά.
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, γερμανική
Λυτά έγγραφα, σχέδια
1) Κατάλογος Συνεταιρισμών και Ιδιωτών
2) Κατάλογος σχετικής βιβλιογραφίας
3) Κατάλογος σχετικών απολογισμών και
εκθέσεων
4) Κατάλογος σχετικών Πρακτικών Δ.Σ. ΑΤΕ
(1929–1990)

Αρχειοστάσιο: Α3/65β13 – 66α09
Στεργίου Ευάγγελος, Κυράτσος Γεώργιος,
Βαρβεράκη Ελένη, Δημοπούλου Ελένη
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
Οκτώβριος 2016 - Μάιος 2017, Σεπτέμβριος
2017 - Φεβρουάριος 2018

