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
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου
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Ελληνική Εταιρεία Κατασκευής Αυτοκινήτων Α.Ε.
(ΕΛΕΤΚΑ)
1971-1976
Αρχείο
30 φάκελοι (12 boxes)
Ελληνική Εταιρεία Κατασκευής Αυτοκινήτων Α.Ε.
(ΕΛΕΤΚΑ)
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972 (ΦΕΚ692/03.05.1972),
με έδρα την Αθήνα, με σκοπό τη συναρμολόγηση
και κατασκευή στην Ελλάδα αυτοκινήτων PEUGEOT
και RENAULT και την πώληση αυτών και των
εξαρτημάτων τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η διάρκειά της ορίσθηκε σε 30 έτη, το αρχικό
μετοχικό της κεφάλαιο σε 2 εκατ. δολ. ή 60 εκατ.
δρχ. κατανεμημένο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας 10 δολ. έκαστη. Μέτοχοι της ήταν η ΕΤΒΑ
(51%), η Automobile Peugeot (7,5%), η Regie
Nationale des Usines Renault (7%), η Hottinger et
Cie (17%) και η Companie de Banque et de Credit
S.A. (17%). Η εταιρεία συστάθηκε για να υλοποιήσει
τη σύμβαση που υπεγράφη την 27/7/1971 μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και των PEUGEOT,
RENAULT (ΦΕΚ τεύχος Α’ υπ' αριθ. 169/25.8.71), η
οποία αναμορφώθηκε το 1973 (ΦΕΚ τεύχος Α’ υπ'
αριθ. 179/17.8.73). Με τη σύσταση της εταιρείας
ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης εργοστασίου στη
Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Τα έργα υποδομής, το
κόστος των οποίων έφτασε το ποσό των 27 εκατ.
δρχ., διακόπηκαν το 1973 και η εταιρεία βρέθηκε σε
αδράνεια. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
30ής Ιουλίου 1976 η εταιρεία τέθηκε υπό
εκκαθάριση και διαλύθηκε με την απόφαση των
εκκαθαριστών της 14ης Σεπτεμβρίου 1976 (ΦΕΚ
τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ' αριθ. 2525/15.9.76). Η
τελική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε την 31/3/77
όταν η ΕΤΒΑ μετείχε με ποσοστό 51% (102.000
μετοχές αξίας δρχ. 30,6 εκατ.) και το Ελληνικό
Δημόσιο με ποσοστό 49% (98.000 μετοχές, αξίας
25,4 εκατ. δρχ.).
Το αρχείο περιλαμβανόταν στο Αρχείο ΕΤΒΑ, όταν η
εταιρεία ήταν εταιρεία συμμετοχής της.
Δωρεά ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:
1.Διοικητικά: Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
2.Αλληλογραφία: Αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λπ.
3.Προσωπικό: Φάκελοι προσωπικού, μισθοδοτικές
καταστάσεις κ.λπ.

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

4.Οικονομικά:
Βιβλία
ταμείου,
ημερολόγια
διαφόρων πράξεων, παραστατικά κ.λπ.
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 4 σειρές.
Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από
την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ
Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ
(www.piop.gr)
Ελληνική, γαλλική
Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, στελέχη

Αρχειοστάσιο: Α1/07β8-9
Γεωργία Μπαρλαούρα, Κωνσταντίνα
Κωνσταντοπούλου
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
2009

