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

GR PIOP FOC8
Ελληνικός Αμίαντος Α.Ε.
1955-1992
Αρχείο
45 φάκελοι
Ελληνικός Αμίαντος Α.Ε.
Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά με την επωνυμία
KENBESTOS
από
τη
KENNECOTT
COPPER
CORPORATION με σκοπό την εκμετάλλευση
μεταλλείων αμιάντου της περιοχής Κοζάνης στις
5.1.1960 ( ΦΕΚ/ΔΑΕ 3). Στις 10.7.1964 υπεγράφη
σύμβαση εξαγοράς των μετοχών της από το
Ελληνικό Δημόσιο. Μετονομάσθηκε σε Ελληνικός
Αμίαντος Α.Ε. το 1965 (ΦΕΚ 221/17.4.1965). Στις
11/5/1964 υπεγράφη σύμβαση με την Ελληνική
Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) στην
οποία η εταιρεία εκμίσθωσε τα πάγια περιουσιακά
της στοιχεία μέχρι τις 8/1/1969 με αποτέλεσμα τις
μεταλλευτικές έρευνες στα μεταλλεία Κοζάνης να
αναλάβει η θυγατρική εταιρεία της ΕΤΒΑ, Γενική
Εταιρεία Μελετών, Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων
(ΓΕΜΕΕ). Το 1969 παραδόθηκε η τεχνικοοικονομική
μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση βιομηχανικής
μονάδας εκμετάλλευσης του αμιαντοφόρου
κοιτάσματος, που είχε αναθέσει η εταιρεία μέσω της
ΓΕΜΕΕ, στον Καναδικό Οίκο Surveyer Nenniger. Το
1970, με την ίδρυση της εταιρείας Μεταλλεία
Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ), παραχωρείται
σε αυτήν το αμιαντωρυχείο Ζιδανίου Κοζάνης
(ιδιοκτησίας Ελληνικού Αμίαντου) για τη διενέργεια
ερευνών και καθορισμό της κερδοφόρας ή μη
εκμετάλλευσής του. Το 1972 υπεγράφη η σύμβαση
μίσθωσης του ορυχείου από τη ΜΑΒΕ, ως
επακόλουθο της οποίας η δραστηριότητα της
Ελληνικός Αμίαντος δεν θα ήταν πρωτογενής αλλά
θα περιελάμβανε την είσπραξη μισθωμάτων. Μέχρι
το 1975, δεν είχε υλοποιηθεί η εφαρμογή της
σύμβασης με αποτέλεσμα η εταιρεία να
παρουσιάζει ζημιές και το προσωπικό να
υποαπασχολείται. Το 1976 αποφασίζεται η λύση της
σύμβασης. Το 1978 (31.1.1978) ανανεώνεται η
σύμβαση με τη ΜΑΒΕ, και τον Απρίλιο του ίδιου
έτους γίνονται τα εγκαίνια έναρξης των εργασιών για
την ανέγερση του εργοστασίου και τον Απρίλιο 1981
εγκαινιάσθηκε η λειτουργία του εργοστασίου. Μέχρι
το 2000, η ΕΤΒΑ κατείχε το 99,503% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση της
30/6/2010 (ΦΕΚ Α.Ε.&Ε.Π.Ε. 10542/9.9.2010)
αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας
περιγραφής
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

σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/20.
Το αρχείο περιλαμβανόταν στο αρχείο της Ελληνικής
Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), καθώς η
εταιρεία ήταν εταιρεία πλειοψηφίας της.
Δωρεά ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ
Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:
1. Διοικητικά: Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
2. Αλληλογραφία: Αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λπ.
3. Προσωπικό: Μισθοδοτικές καταστάσεις κ.λπ.
4.Οικονομικά: Βιβλία ταμείου, ημερολόγια
διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές
δηλώσεις κ.λπ.
5. Διάφορα: σχέδια κ.λπ.
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 5 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, αγγλική, γαλλική, γερμανική

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, στελέχη
Αρχειοστάσιο: Α1/08α5-8,10
Νέλλη Μπεκιάρη, Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
4-6/2011

