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
ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων
1951-1988
Αρχείο
98 φάκελοι
ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων
Σκοπός της Α.Ε Βιομηχανικών Επενδύσεων ΩΜΕΓΑ
ήταν «Η σύστασις των υπό του άρθρου 3 της από
22 Ιανουαρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου
και Α. Σ. Ωνάση κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 477/1970
προβλεπομένων Ανωνύμων Εταιρειών, η απόκτησις
μετοχών ή ομολογιών των ως άνω εταιρειών, ή διά
απ’ ευθείας αγοράς ή διά καταβολής της
αποζημιώσεως, διά την εκτέλεσιν της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως, απόκτησις της εδαφικής
εκτάσεως προς εγκατάστασιν των υπό της ρηθείσης
Συμβάσεως
προβλεπομένου
Βιομηχανικού
Συγκροτήματος, η εκτέλεσις μελετών, διαγωνισμών,
συμβάσεων και έργων απαραιτήτων διά την
προπαρασκευήν της ανεγέρσεως Νομομηχανικού
Συγκροτήματος ως και η παροχή πάσης συναφούς
προς τον σκοπό τούτον υπηρεσίας».
Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας με την από 19.1.1971
απόφαση (αριθ. Β 4895/12.102) των Υπουργείων
Οικονομικών
και
Βιομηχανίας,
κηρύχθηκε
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα, υπέρ της ΩΜΕΓΑ,
έκταση 9.844.802 τ.μ. στην Πάχη Μεγάρων. Για τις
ανάγκες της απαλλοτρίωσης, η εταιρεία
δανειοδοτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα
Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Από την ανωτέρω
έκταση πωλήθηκε την 22.7.1972 στην Α.Ε. ΣΤΡΑΝ
τμήμα 2.296.000 τ.μ. αντί τιμήματος 98.132.684
δρχ. πλέον αναλογικών εξόδων της ΩΜΕΓΑ (για
τόκους δανείων κ.λπ.) 5.496.497 δρχ., δηλ. σύνολο
103.629.181 δρχ.
Στη συνέχεια, όμως, με τις από 22.1.1974
αποφάσεις (αριθ. 171-174) του Συμβουλίου
Επικρατείας έγιναν δεκτές αιτήσεις ακυρώσεως
θιγόμενων ιδιοκτητών. Η ακύρωση στηρίχτηκε στο
γεγονός ότι ο συγκεκριμένος σκοπός της δημόσιας
ωφέλειας, για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση,
ματαιώθηκε πριν συντελεστεί, με τη λύση της
σύμβασης μεταξύ Δημοσίου-Α.Σ. Ωνάση. Τέλος, με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
(δηλ. της ΕΤΒΑ, η οποία είχε το 100% των μετοχών)
της 31.12.1977, η εταιρεία τέθηκε από 1.1.1978 υπό
εκκαθάριση.

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

Το αρχείο περιλαμβανόταν στο Αρχείο της
Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως
(ΕΤΒΑ).
Δωρεά ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ
Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:
1. Διοίκηση
2. Αλληλογραφία
3. Προσωπικό
4. Οικονομικά στοιχεία
5. Νομικά στοιχεία
6. Τεχνικά στοιχεία
7. Διάφορα
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 7 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
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