
3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης GR PIOP FOG2 

3.1.2 Τίτλος Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε. 

3.1.3 Χρονολογία (-ες) 1971-2003 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (ποσότητα, 

όγκος, διαστάσεις) 

1221 φάκελοι  

3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών) Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε. 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1971 (ΦΕΚ 1375/7.8.71). 

Αποκλειστικός μέτοχος ήταν η Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) και  το αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 5 εκατ. δρχ. Σκοπός 

της επιχείρησης ήταν η ενίσχυση μικρομεσαίων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων δυναμικών κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας. Δραστηριοποιήθηκε στον 

τομέα χρηματοδοτήσεων και στον τομέα προβολής 

και τεχνικής βοήθειας. Οι χρηματοδοτήσεις 

παρέχονταν προς μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις για την υποστήριξη των εξαγωγικών 

προγραμμάτων τους με τη μορφή 

προχρηματοδοτήσεων έναντι βεβαιωμένων 

παραγγελιών, προχρηματοδοτήσεων ανεκκλήτων 

πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων φορτωτικών 

εγγράφων και εγγυητικών επιστολών. Στον τομέα 

τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις Ελλάδας και εξωτερικού, 

οργάνωση προγραμμάτων προβολής ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων (μέσω εντύπων όπως το 

VOGUE) και οικονομική ενίσχυση βιοτεχνικών 

συνδέσμων. Το έτος 1988 η εταιρεία συμμετείχε στο 

μετοχικό κεφάλαιο της CARMEC Α.Ε. (ποσοστό 

συμμετοχής 50%, αξίας 11 εκατ. δρχ.), της GRECOS 

Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 61,19%, αξίας 8,2 εκατ. 

δρχ.), της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ποσοστό συμμετοχής 61,40%, 

αξίας 7 εκατ. δρχ.), της C.M.C. Α.Ε. (ποσοστό 

συμμετοχής 50%, αξίας 6,6 εκατ. δρχ.) και της 

ΛΗΖΕΤΒΑ Α.Ε. (συμμετοχή 1 εκατ. δρχ.). Από το 1990 

δραστηριοποιήθηκε στο αντικείμενο των ειδικών 

εκκαθαρίσεων και αποκρατικοποιήσεων. Μέχρι το 

1995, οπότε και μετονομάστηκε σε ΕΤΒΑ FINANCE 

Α.Ε., είχε αναλάβει την ειδική εκκαθάριση 30 

εταιρειών. Στις 7/6/2005 η εταιρεία συγχωνεύθηκε 

με την Πειραιώς Οικονομικών Μελετών και 

Συμβούλων Α.Ε. (Πειραιώς  Μελετών ). Στις 

29/12/2008 η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.αρ.18/5.1.2009) 

και διεγράφη από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. 

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

 

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Παραδόθηκε στο Ι.Α. ΠΙΟΠ από την Τράπεζα 



Πειραιώς. Μέρος του βρέθηκε στο Αρχείο της ΕΤΒΑ 

(δωρεά Ιστορικού Αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ ) 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: 

1. Αλληλογραφία: Πρωτόκολλα, εισηγητικά 

σημειώματα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Χρηματοδοτήσεις: Συμβάσεις χρηματοδότησης-

δικαιολογητικά κ.λπ. 

3. Εξαγωγές: Χορηγήσεις, φορτωτικά, γραφείο 

Θεσσαλονίκης κ.λπ. 

4. Εκκαθάριση εταιρειών: Συναλλαγματικές, 

υπηρεσία λογιστηρίου, νομική υπηρεσία, αρχείο 

κ.λπ. 

5. Κατάστημα Θεσσαλονίκης: Αλληλογραφία, 

εντάλματα πληρωμής, γραμμάτια είσπραξης, 

χορηγήσεις-εξαγωγές κ.λπ. 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 

τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. 

3.3.3 Προσθήκες υλικού Μη ταξινομημένο υλικό παραμένει σε αποθήκη του 

Ι.Α. ΠΙΟΠ. 

3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 5 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 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προϋποθέσεις 

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα 

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 

Δημήτρης Ραμαντάνογλου 

 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία (-ες) περιγραφής 2010 

 


