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3.2.1 Όνομα του παραγωγού        

(-ών) 

ΑΓΡΕΞ Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Εξαγωγής Προϊόντων 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

Η ΑΓΡΕΞ Α.Ε. Εταιρία Εξαγωγής Προϊόντων, αρχικά ως 

Ελληνική Εταιρία Εξαγωγής νωπών καρπών και 

λαχανικών, ιδρύθηκε το 1931 από την Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με καταστατική της 

πρόβλεψη (Άρθρο 1, παρ. ε’ του Ιδρυτικού νόμου της 

ΑΤΕ ΑΡ. 4332), με σκοπό την αγορά και διάθεση στο 

εσωτερικό και εξωτερικό παντός είδους γεωργικών 

προϊόντων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό 

τρίτων. Το 1957, μετά από αλλεπάλληλες 

προσαρμογές, οι μέτοχοι της εταιρίας ήταν η Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 70%, η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 20%, οι 

Σιδηρόδρομοι Σ.Ε.Κ. με 6% και οι Σιδηρόδρομοι 

Σ.Π.Α.Π. με 4%. Τέθηκε υπό εκκαθάριση τον Αύγουστο 

του 1960. Το ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύθηκε νέα 

εταιρία με την επωνυμία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. (ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ 

Α.Ε.). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30 εκατ. 

δρχ., κατανεμημένο σε 30.000 μετοχές, ονομαστικής 

αξίας δρχ. 1.000 έκαστη, στο οποίο το ελληνικό 

δημόσιο μετείχε με ποσοστό 4% και η ΑΤΕ με ποσοστό 

96%. Με τον ιδρυτικό νόμο προβλεπόταν η 

μεταβίβαση 48% του ποσοστού της ΑΤΕ σε γεωργικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις. Λόγω απροθυμίας όμως 

αναλήφθηκε μόνο ποσοστό 13,135%. 

Σκοπός της νέας επιχείρησης ορίστηκε η διάθεση, με 

πιο συμφέροντες όρους, της εγχώριας παραγωγής 

νωπών γεωργικών προϊόντων, κυρίως στο εξωτερικό. 

Με την υπ’ αριθ. 309304/29.12.64 κοινή πράξη των 

Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ υπ’ 

αριθ. 681/31.12.64), τα δικαιώματα του Δημοσίου επί 

1.200 μετοχών της επιχείρησης μεταβιβάστηκαν στην 

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, έναντι 

ποσού 1,2 εκατ. δρχ. Με την υπ’ αριθ. 101912/1967 

απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας η επιχείρηση 

χαρακτηρίστηκε κοινής ωφελείας. Το 1971, σε 

συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 60 εκατ. δρχ. η ΑΤΕ 

μετείχε με 50.919 μετοχές (ποσοστό 84,865%), η ΕΤΒΑ 

με 1.200 μετοχές (ποσοστό 2%) και 56 γεωργικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις με 7.881 μετοχές 

(ποσοστό 13,135%). Συμμετείχε στις υπό εκκαθάριση 

ΕΠΕ ΚΕΤΑΜ και Ν. ΚΕΤΑΜ και στην κοινοπραξία ΝΕΑ 



ΑΓΡΕΞ-ΣΕΚΕ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Από την ίδρυσή της μέχρι την 

30/6/73 η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές ύψους 

102,6 εκατ. δρχ. Το 1973 ελήφθη απόφαση του 

Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου που 

προέβλεπε την άμεση αναδιοργάνωση της ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ 

και τη συγχώνευσή της με την Α.Ε. ΕΤΕΑΠ (Εταιρία 

Τεχνικού Εξοπλισμού διά την αξιοποίησιν Αγροτικών 

Προϊόντων). Τέθηκε σε εκκαθάριση από την 21/10/79, 

σύμφωνα με το Ν. 970/14.9.1979 (ΦΕΚ τεύχος Πρώτον 

υπ’ αριθ. 221/21.9.79 «Περί συμπληρώσεως των περί 

της Α.Ε. ΕΤΕΑΠ ισχυουσών διατάξεων διαλύσεως και 

εκκαθαρίσεως της ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ Α.Ε. και άλλων τινών 

διατάξεων» όπου, σύμφωνα με το άρθρο 7, 

ανακοινώνεται η διάλυση της εταιρείας. Η 

εκκαθάριση της ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ ενεργείται από την ΑΤΕ και 

η διεξαγωγή των εργασιών της ανατίθεται στην ΑΓΡΕΞ. 

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31/12/79 (ΙΖ εταιρική 

χρήση) η εταιρία ίδρυσε και εκμεταλλευόταν: α) 

Ψυγεία Αλμυρού, Βέροιας, Βόλου, Ιωαννίνων, Νέων 

Μουδανιών, Ξάνθης, Τρικάλων, Τριπόλεως, Χανίων 

και το Ψυγείο του Λιμένος Ταμείου Ηρακλείου, το 

οποίο είχε νοικιάσει και εκμεταλλευόταν, β) 

συγκροτήματα σηράγγων κατάψυξης κρεάτων και γ) 

συσκευαστήρια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, 

έφτανε το 1983 σε 63.600.000 δρχ. στο οποίο η ΕΤΒΑ 

κατείχε 25.440 μετοχές (ποσοστό 40%) και η ΑΤΕ 

38.160 μετοχές (ποσοστό 60%). Τέθηκε σε εκκαθάριση 

με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετοχών της 30ής/8/88.  

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

 

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από τις κάτωθι σειρές: 

1. Καταστατικό (1958) 

2.  Αλληλογραφία (1948-1974) 

3.  Δικαστικές υποθέσεις (1955-1973) 

4.  Καρτέλες Λογαριασμών (1956-1976) 

5.  Δελτία ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ (1967-1969) 

6.  Ημερολόγια Ταμείου  (1961-1976) 

7.  Διάφορα (1933-1972) 

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 θεματικά σε 7 σειρές. 

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 Λυτά έγγραφα, κατάστιχα 



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 

Σακαντάνης Κυριάκος Β., Τα λαχανοκηπουρικά εν 

Ελλάδι και αι δυνατότητες εξαγωγής των,(γεωπόνου 

της Νέας ΑΓΡΕΞ),  

Αρχείο ΕΤΒΑ/Σειρά Διεύθυνση Συμμετοχών/Φάκελος 

ΑΓΡΕΞ Α.Ε. 

3.5.4 Δημοσιεύσεις / 

βιβλιογραφία 

 

3.6.1 Παρατηρήσεις Aρχειοστάσιο:  Α3/65β07 έως 65β12 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 

αρχειονόμου 

Αμπούς Μοχάμεντ-Αράμπ, Έξαρχος Ευάγγελος 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία -(ες) 

περιγραφής 

2017 

 


