
3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης GR PIOP FOL1/SE700 

3.1.2 Τίτλος Εκθέσεις Πεπραγμένων 

3.1.3 Χρονολογία (-ες) 1930-2004 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Σειρά 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (ποσότητα, 

όγκος, διαστάσεις) 

13 φάκελοι 

3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

Το υλικό αυτό απέκειτο στο Ιστορικό Αρχείο της ΑΤΕ 

και ήταν ήδη επεξεργασμένο και ψηφιοποιημένο.  

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Χρησιδάνειο Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ στο ΠΙΟΠ 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων αποτελούν την επίσημη 

δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

ΑΤΕ και την περιγραφή της γενικότερης δράσης της 

στον τομέα της άσκησης της αγροτικής πίστης.  

Σε κάθε ετήσια έκθεση περιέχονται τα ονόματα των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  

οργανογράμματα της ΑΤΕ, έκθεση Ελεγκτή, Πρακτικά 

Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία για την 

κίνηση των καταθέσεων, τις επιδόσεις της γεωργικής 

παραγωγής, τις εισαγωγές και εξαγωγές των 

αγροτικών προϊόντων, τα χορηγηθέντα κεφάλαια 

καλλιέργειας προς γεωργικούς συνεταιρισμούς και 

μεμονωμένους αγρότες.  Επίσης, αναπτύσσονται 

θέματα όπως η πιστωτική πολιτική της ΑΤΕ, η 

τεχνική ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων, η 

ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και γενικότερα 

οι παρεμβάσεις της ΑΤΕ στην ελληνική οικονομία 

από την ίδρυση της έως το 2004. 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 

τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.  

3.3.3 Προσθήκες υλικού  

3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Διατηρήθηκε η ήδη υπάρχουσα ταξινόμηση του 

Ιστορικού Αρχείου ΑΤΕ. 

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί θεματικά. 

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 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προϋποθέσεις 

Κατάστιχα, στελέχη 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας  

3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων  

3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων Ψηφιακός κατάλογος GR PIOP FOL1/SE700/FI001 – 

FI013 

3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές / 

σχετικές ενότητες περιγραφής 

 



3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία  

3.6.1 Παρατηρήσεις Αρχειοστάσιο: Α3/14β02 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 

αρχειονόμου 

Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, Θηρεσία 

Παναγοπούλου 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία -(ες) περιγραφής 2017 

 


