
3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης GR PIOP FOC7.1 

3.1.2 Τίτλος Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών και Ερευνητικών 

Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ) 

3.1.3 Χρονολογία (-ες) 1963-1995 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής  

78 φάκελοι  (54 boxes) 

3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών) Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών και Ερευνητικών 

Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ) 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 
Η εταιρεία συστήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) 

(ΦΕΚ975/31.12.1965) με σκοπό την εκτέλεση 

ερευνητικών και μεταλλευτικών εργασιών. Είχε 

προηγηθεί η υπογραφή σύμβασης μεταξύ των 

Υπουργείων Οικονομικών, Συντονισμού και 

Βιομηχανίας και της ΕΤΒΑ για την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 

4433/1964 «περί μεταλλευτικών ερευνών του 

Δημοσίου». Το 1970, η ΓΕΜΕΕ είχε οργανώσει 16 

ερευνητικά εργοτάξια για την έρευνα 

μεταλλευμάτων και ορυκτών, είχε πραγματοποιήσει 

50 περίπου γεωλογικές και κοιτασματολογικές 

αναγνωρίσεις χώρων, μεγάλο αριθμό χημικών 

προσδιορισμών, γεωτρήσεις συνολικού μήκους 

55.000 μέτρων και γεωλογικές χαρτογραφήσεις 

175.000 στρεμμάτων. Από το 1971 συνέβαλε στην 

ανάπτυξη των δημιουργούμενων από την ΕΤΒΑ 

Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.) βιομηχανικών 

περιοχών σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας 

αναλαμβάνοντας διάφορα βασικά έργα και μελέτες 

υποδομής. Το 1972, με σκοπό τη συστηματική 

έρευνα και ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δικαιωμάτων της εταιρείας σε διάφορες περιοχές 

της χώρας, η ΓΕΜΕΕ προχώρησε στη σύσταση νέου 

φορέα με τη μορφή Α.Ε. από κοινού με το 

συγκρότημα Εταιρειών Μποδοσάκη της εταιρείας 

«Γενική Μεταλλευτική» (κυριότητας Μποδοσάκη-

Αθανασιάδη 70%, ΓΕΜΕΕ 30%). Το 1977, με την 

αλλαγή της νομοθεσίας (Ν. 273/76 περί ΙΓΜΕ), το 

Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών 

παρέμεινε ο μόνος φορέας μεταλλευτικών ερευνών, 

με αποτέλεσμα να αποστερηθεί η ΓΕΜΕΕ όλων των 

προβλεπόμενων από το καταστατικό της 

αντικειμένων. Όμως διατηρήθηκε ως απλή 

εργολαβική εταιρεία που αναλάμβανε εργολαβίες 

από κρατικούς φορείς (ΙΓΜΕ, Δ.Ε.Π., ΒΙΠΕΤΒΑ, ΕΟΤ 



κ.λπ.). Το έτος 2000, με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 

699.868.000 δρχ. και ποσοστό συμμετοχής ΕΤΒΑ 

100% η εταιρεία βρισκόταν σε εκκαθάριση βάσει 

του Ν. 2000/91. 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

Το αρχείο παραδόθηκε στο Ι.Α. ΠΙΟΠ από τη 

θυγατρική εκκαθαρίστρια εταιρεία της ΕΤΒΑ, 

ΕΤΒΑFinance  το 2001. Προστέθηκε και υλικό από το 

Ιστορικό αρχείο της ΕΤΒΑ (δωρεά στο Ι.Α. ΠΙΟΠ) 

καθώς η ΓΕΜΕΕ ήταν εταιρεία συμμετοχής της. 

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Παράδοση στο Ι.Α. από τη θυγατρική εταιρεία της 

ΕΤΒΑ την ΕΤΒΑFinance το 2001 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο της διαρθρώνεται ως εξής: 

1. Διοικητικά: Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού 

Συμβουλίου &  Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο 

αλληλογραφίας 

2. Αλληλογραφία: Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, 

εκθέσεις κ.λπ. 

3. Προσωπικό: Φάκελοι προσωπικού, μισθοδοτικές 

καταστάσεις κ.λπ. 

4. Οικονομικά: Βιβλία ταμείου, ημερολόγια 

διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές 

δηλώσεις κ.λπ. 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 

τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. 

3.3.3 Προσθήκες υλικού Υλικό από το αρχείο ΕΤΒΑ, υλικό από το αρχείο                                                       

ΟΒΑ. Μη ταξινομημένο υλικό παραμένει σε αποθήκη 

του Ι.Α. ΠΙΟΠ. 

3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομήθηκε σε 4 σειρές. 

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, γαλλική 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προϋποθέσεις 

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, στελέχη 

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 Καραπάνος Δημήτρης Μ.(1989), «Γενική Εταιρεία         

Μελετών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ 

Α.Ε.)», Ορυκτός πλούτος, 60, 79-83.   

3.6.1 Παρατηρήσεις Αρχειοστάσιο: Α1/07β10-14, 08α1-4 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 

αρχειονόμου 

Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου (ταξινόμηση, 

έλεγχος), Νέλλη Μπεκιάρη (καταγραφή) 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία (-ες) περιγραφής Απρίλιος-Μάιος 2011 



 


