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

GR PIOP FOΑ1
Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως
1946-1964 (-1990)
Αρχείο
2187 φάκελοι
Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως
Ο Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως (αρχικώς
Οργανισμός Ξενοδοχειακής Πίστεως) ιδρύθηκε με το
Ν.Δ. υπ.αριθ. 181/1946 (ΦΕΚ, Τεύχος Α’:
325/30.10.1946) με έδρα την Αθήνα. Ήταν Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την άμεση
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Σκοπός του ήταν η «άσκησις της εν γένει
Ξενοδοχειακής Πίστεως, εκδηλουμένης διά της
χορηγήσεως υπ’ αυτού δανείων και πιστώσεων προς
ξενοδοχειακάς
επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις
Λουτροπόλεων και τουριστικάς εν γένει τοιαύτας,
προς
συνεταιρισμούς
Ξενοδόχων,
προς
ξενοδοχειακούς
οργανισμούς
προς
τοπικάς
οργανώσεις τουρισμού και τας ενώσεις αυτών ως
και εις ενίσχυσιν επισκευής οδών αγουσών εις
τουριστικούς τόπους». Το 1955 στο Ν.Δ. 3430 (ΦΕΚ,
Τεύχος Α’: 307/12.11.1955) στο άρθρο 14
προβλέφθηκε η μετονομασία του οργανισμού σε
Οργανισμό Τουριστικής Πίστεως με σκοπό τη
διεύρυνση της πιστοδότησης προς επιχειρήσεις
σχετικές με τον τουρισμό, όπως εστιατόρια, κ.λπ. Η
διαχείριση του Oργανισμού ανατέθηκε στην Εθνική
Τράπεζα μέχρι τις 30/4/1957 και από τον Μάιο 1957
στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως. Τα δάνεια που
χορηγήθηκαν από τον Oργανισμό διακρίνονται σε
δάνεια για την ανέγερση ή ίδρυση νέων
ξενοδοχειακών μονάδων, διάρκειας 25 χρόνων,
δάνεια επέκτασης ή ριζικής ανακαίνισης διάρκειας
έως 10 χρόνια, δάνεια βελτίωσης, ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού διάρκειας έως 5 έτη, δάνεια
επείγουσας ανάγκης εξοφλητέα εντός 1-3 ετών,
εποχικά δάνεια ανακαίνισης εξοφλητέα εντός 1
έτους, δάνεια ευκολίας εξοφλητέα εντός 10-12
μηνών. Το 1964 ο Οργανισμός διαλύεται και
απορροφάται από την Ελληνική Τράπεζα
Βιομηχανικής Αναπτύξεως.
Το αρχείο περιλαμβανόταν στο Αρχείο της Ελληνικής
Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), καθώς
στο ιδρυτικό της αναφέρεται η διάλυση του
Oργανισμού και η μεταβίβαση της περιουσίας του
στην ΕΤΒΑ.
Δωρεά ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:

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

1. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, (1946-1964)
2. Δάνεια, (1946-1964(-1990)
3. Καρτέλες
Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 3 σειρές.
Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από
την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ
Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ
(ww.piop.gr)
Ελληνική
Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, καρτέλες, φωτογραφίες
Ευρετήριο (βάση δεδομένων)

Κατσώνης Δημ. Κ., Ξενοδοχειακή και τουριστική
πίστις, Αθήναι 1961
Αρχειοστάσιο: Α1/01α1-22, 01β
Διαμάντω
Παπαδοπούλου,
Κωνσταντίνα
Κωνσταντοπούλου
ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

