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Διεύθυνση Συμμετοχών
1964-2004
Σειρά
133,52 τρέχοντα μέτρα
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.
(ΕΤΒΑ)
Πριν τη σύσταση της Διεύθυνσης Συμμετοχών δεν
λειτουργούσε ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα με
αντικείμενο τη συμμετοχική λειτουργία της ΕΤΒΑ. Τα
θέματα αυτά αντιμετωπίζονταν από κοινού με τις
δανειακές τοποθετήσεις της Τράπεζας. Σχηματικά
υπεύθυνοι για τη συμμετοχική δραστηριότητα της
Τράπεζας εμφανίζονται:
α) Από το 1964 μέχρι το 1970 το Τμήμα Εποπτείας
και στη συνέχεια το Τμήμα Ιδρύσεως και Εποπτείας
Εταιρειών υπαγόμενα στη Διεύθυνση Επενδύσεων.
β) Από το 1970 μέχρι το 1972 το Τμήμα Εταιρειών
ΕΤΒΑ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Εκτελέσεως
Έργων.
γ) Από το 1972 μέχρι το 1974 το ίδιο Τμήμα
συγκροτήθηκε σε Υποδιεύθυνση.
δ) Από το 1975 μέχρι το 1981 η Διεύθυνση
Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών (Απόφαση Δ.Σ.
20.09.1974 και Πράξη Διοικήσεως υπ' αριθμ.
331/10.10.74) που μετονομάστηκε με την υπ' αριθμ.
104/16.06.78 συνεδρίαση Δ.Σ. σε Διεύθυνση
Εποπτείας Εταιρειών Συμμετοχής.
ε) Από το 1981 μέχρι το 1983 η Διεύθυνση
Διαχείρισης Περιουσίας, οπότε οι εταιρείες
χωρίζονται κατά κλάδους και όχι σε εταιρείες
συμμετοχής και μη.
στ) Από το 1983 μέχρι τον Μάρτιο του 1985 η
Διεύθυνση
Εποπτείας
Συμμετοχών
και
Παρακολουθήσεως Δανείων.
ζ) Από το 1985 μέχρι το 1998 η Διεύθυνση
Συμμετοχών.
η) Από το 1999 οι Συμμετοχικές αρμοδιότητες
εντάχθηκαν στη Διεύθυνση Επενδύσεων και
Ομίλου-Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης Ομίλου
και Χαρτοφυλακίου της ΕΤΒΑ.
Η Διεύθυνση Συμμετοχών συστάθηκε με την υπ'
αριθμ. 64/21.2.85 απόφαση του Δ.Σ της ΕΤΒΑ με
θέμα «Ι Αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων της
Τραπέζης. Μεταβολή στον αριθμό, την καθ' ύλη
αρμοδιότητα και τους τίτλους των Διευθύνσεων».
Σύμφωνα με το πρακτικό η Διεύθυνση Συμμετοχών
σχεδιάζει,
κατευθύνει
και
ελέγχει
τις
δραστηριότητες που αφορούν τη συμμετοχή της

Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ανέλυε και εισηγούνταν
τη σκοπιμότητα των συμμετοχών σε μειοψηφία ή
πλειοψηφία. Παρακολουθούσε και ανέλυε τις
δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες
συμμετείχε η Τράπεζα και εισηγούνταν μέτρα για
την
αποτελεσματικότερη
διασφάλιση
των
συμφερόντων της. Μεριμνούσε για την παροχή
τεχνικής υποστήριξης στον τομέα του management
σε επιχειρήσεις συμμετοχής, εφόσον αυτό έκρινε
σκόπιμο ή το ζητούσαν οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις. Μεριμνούσε για τη διαβίβαση των
απόψεων της Τράπεζας στις εταιρείες συμμετοχής
και συντόνιζε τους εκπροσώπους της Τράπεζας στα
Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα όργανα επιχειρήσεων.
Η Διεύθυνση Συμμετοχών, με συνεχείς ελλείψεις
προσωπικού, ασχολήθηκε κυρίως με την τρέχουσα
εποπτεία των εταιρειών συμμετοχής. Αξιολογούσε
αιτήματα νέων συμμετοχών, προγραμμάτων
εξυγίανσης και προγραμμάτων δράσης εταιρειών
συμμετοχής. Εργάσθηκε, ακόμα, για τη δημιουργία
εταιρείας χαρτοφυλακίου HOLDING. Το πρόγραμμα
ιδιωτικοποίησης θυγατρικών εταιρειών και μίας
σειράς άλλων εταιρειών συμμετοχής της Τράπεζας
εγκαινιάστηκε κατά τη χρήση 1991 και 1992 και
αποτέλεσε, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές
μονάδες της ΕΤΒΑ, το βασικό μέλημα της
Διεύθυνσης Συμμετοχών που καθορίσθηκε τόσο
από πλευράς Πολιτείας όσο και από πλευράς
Διοίκησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στον
τομέα των ιδιωτικοποιήσεων εντάχθηκε στο πλαίσιο
των Νόμων 1892/90 και 2000/91. H Διεύθυνση
Συμμετοχών οργανώθηκε από το 1987 σε δύο
Υποδιευθύνσεις, υπεύθυνες αντίστοιχα για την
εποπτεία των ελεγχόμενων από την Τράπεζα
εταιρειών και εταιρειών των συμμετοχής κατά
μειοψηφία. Από το 1990 προστέθηκε η
Υποδιεύθυνση Συμμετοχών Γ΄. Η Υποδιεύθυνση
Συμμετοχών Ι ανέλαβε τον έλεγχο εταιρειών
συμμετοχής πάνω από 50%, η Υποδιεύθυνση ΙΙ
ασκούσε έλεγχο σε εταιρείες μειοψηφίας
αυξημένου μετοχικού ενδιαφέροντος και η
Υποδιεύθυνση ΙΙΙ επόπτευε τις υπόλοιπες εταιρείες
μειοψηφίας. Παράλληλα, από το 1987, λειτούργησε
αυτόνομο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής.
Κατά την άσκηση της συμμετοχικής δραστηριότητας
της Τράπεζας, συχνά απαιτούνταν η συνεργασία της
Διεύθυνσης Συμμετοχών με άλλες Διευθύνσεις της
ΕΤΒΑ. Ο βαθμός πρωτοβουλίας και ο ρόλος κάθε
Διεύθυνσης στα θέματα των εταιρειών συμμετοχής
εξαρτάτο από τον τρόπο που προκαλούνταν η

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου

συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Με τις
«Προτάσεις για χάραξη Πολιτικής Συμμετοχών»,
που εγκρίθηκαν με τη Πράξη 91/21.8.86 του Δ.Σ., το
Υπηρεσιακό Σημείωμα 139/14.5.85 του Διοικητή και
το Σημείωμα 30/8.5.85 της Διεύθυνσης Συμμετοχών
προς τη Διοίκηση ξεκαθαρίστηκαν σε κάποιο βαθμό
οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων σε ό,τι αφορούσε
τη συμμετοχική δραστηριότητα της Τράπεζας. Για
την αύξηση συμμετοχής σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις υποβαλλόταν εισήγηση από τη
Διεύθυνση Συμμετοχών, εκτός αν είχε ζητηθεί
ταυτόχρονα και δανειοδότηση της επιχείρησης,
οπότε υποβάλλονταν κοινή εισήγηση των
Διευθύνσεων Συμμετοχών και Χρηματοδοτήσεων.
Τον συντονισμό είχε η Διεύθυνση Συμμετοχών. Για
θέματα νέων συμμετοχών σε επιχειρήσεις, η
εισήγηση υποβαλλόταν από τη Διεύθυνση
Συμμετοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δυνατή
η συνεργασία των Διευθύνσεων Συμμετοχών και
Ανάπτυξης και η υποβολή κοινής εισήγησης.
Προκειμένου περί νέων συμμετοχών στο πλαίσιο
προγραμμάτων εξυγίανσης και κεφαλαιακής
αναδιάρθρωσης
των
επιχειρήσεων
με
μετοχοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την
ΕΤΒΑ, η μελέτη και αξιολόγηση των σχετικών
αιτημάτων
γινόταν
από
τη
Διεύθυνση
Παρακολούθησης Δανείων. Έπειτα από τη
γνωστοποίηση του πορίσματος στη Διεύθυνση
Συμμετοχών, οι δύο Διευθύνσεις υπέβαλλαν κοινή
εισήγηση. Νέες συμμετοχές σε φορείς υλοποίησης
αναπτυξιακών
επενδυτικών
προγραμμάτων
απαιτούσαν κοινή εισήγηση των Διευθύνσεων
Συμμετοχών και Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση της
επένδυσης (κλείσιμο πρώτης χρήσης) την ευθύνη
παρακολούθησης της λειτουργίας της εταιρείας
αναλάμβανε η Διεύθυνση Συμμετοχών. Συμμετοχές
σε φορείς ιδρυόμενους με σκοπό την υλοποίηση
προγραμμάτων κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής
προϋπέθεταν τη συνεργασία, εφόσον κρινόταν
σκόπιμο, για την υποβολή εισήγησης της
Διεύθυνσης Συμμετοχών με άλλες υπηρεσίες της
Τράπεζας ή κρατικές υπηρεσίες.
Δωρεά ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ
Η σειρά αποτελείται από 5 υποσειρές:
1. Εταιρείες Συμμετοχής
2. Αλληλογραφία
3. Οικονομική δραστηριότητα
4. Προγραμματισμός ενεργειών
5. Αρχείο υπαλλήλων

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

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. Τμήμα του αρχείου
της Διεύθυνσης Συμμετοχών εκκαθαρίστηκε το 1991
(Υ.Σ. Δ/νσης Συμμετοχών προς τη Δ/νση Γενικών
Υπηρεσιών, αριθμ. πρωτ. εισερχομένων 74/13.2.91,
θέμα «Εκκαθάριση του Γενικού Αρχείου της
Τράπεζας»). Συγκεκριμένα, δόθηκε η άδεια για την
πολτοποίηση εγγράφων που είχε παρέλθει δεκαετία
από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ανάλογη
επιστολή μάς ενημερώνει για την καταστροφή δύο
τόνων αρχειακού υλικού της Τράπεζας το 1979.
Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 5 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
Λυτά έγγραφα, κατάστιχα

Χρ. Πίκης (1980) Η συμμετοχική λειτουργία της
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Το υλικό απόκειται σε τρείς αποθηκευτικούς
χώρους, η τελευταία παραλαβή (34 τρέχοντα μέτρα)
παραμένει αταξινόμητη.
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