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

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

GR PIOP FOD4
Κώνστας, Αναστάσιος και Στέφανος - Γραφείο
Μελετών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
1910-2005
Αρχείο
31,04 τρέχοντα μέτρα

Κώνστας, Αναστάσιος και Στέφανος – Γραφείο
Μελετών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Το Γραφείο Αναστασίου και Στέφανου Κώνστα
αναλάμβανε την εκτέλεση τεχνικοοικονομικών
μελετών, την πλήρη μελέτη και σχεδίαση
βιομηχανικών έργων, την επίβλεψη κατασκευών και
προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού σε διάφορους
κλάδους της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό όπως: ελαιουργική βιομηχανία, βιομηχανία
χημικών προϊόντων και πετρελαιοειδών, βιομηχανία
τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, επεξεργασία
νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Δωρεά Στέφανου Κώνστα
Το αρχείο διαρθρώνεται στις εξής σειρές:
1. Έλαια και λίπη(H)
2. Λιπαντικά (L)
3. Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων (W)
4. Μελέτες Δημοσίου και άλλες σχετικά με το
περιβάλλον (Z)
5. Συνεργασίες με ελληνικούς και ξένους οίκους (C)
6. Μεταλλικές κατασκευές (E)
7. Μελέτες προϊόντων διατροφής (F)
8. Επεξεργασία ορυκτών (M)
9. Μελέτες δεξαμενών (T)
10.Μελέτες
εγκαταστάσεων
αμύλου,
χαρουποσιροπίου, γλεύκους και λοιπά (V)
11. Διάφορα (D)
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Δεν αναμένονται προσθήκες υλικού.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 11 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, δεμένες μελέτες, σχέδια, φωτογραφίες

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

Εμπεριέχεται υπό-αρχείο του Αναστασίου Κώνστα με
διαλέξεις και δημοσιευμένα άρθρα του ιδίου, καθώς
επίσης και διάφοροι τίτλοι μετοχών.
Παναγιώτης
Καλομοίρης,
Λεωνόρα
Τριανταφυλλοπούλου
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
2006, 2010

