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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

ΑΒΕ 1867, Κ 373 

Τίτλοσ 

Αρχείο Χαρτοποιίασ Ε.Γ. Λαδόπουλου Α.Ε. «ΕΓΛ» 

Χρονολογία (εσ) 

1964 – 1989, 2006 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

2 κυτία (8 φάκελοι), 1 φωτογραφία και 8 banners 

Όνομα  παραγωγοφ 

Χαρτοποιία Ε.Γ. Λαδόπουλου Α.Ε. «ΕΓΛ» 

Διοικητική ιςτορία 

Ιςτορική χαρτοβιομηχανία τησ Πάτρασ που ιδρφθηκε το 1928 από τον Σμυρνιό 

Ευάγγελο Λαδόπουλο και η οποία ςτα χρόνια τησ ακμήσ τησ τη δεκαετία του 60 

ήταν η μεγαλφτερη χαρτοβιομηχανία των Βαλκανίων 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Το αρχείο ειςήχθη ωσ δωρεά τησ Βουβοφλασ Σκοφλα ςτισ 23/4/2013. Οι φάκελοι με 

αριθμό 8-10 παραδόθηκαν εκ των υςτζρων, ςτισ 4/2/2014. Το αρχείο ζλαβε τον 

αριθμό βιβλίου ειςαγωγήσ 1867. 

Παρουςίαςη περιεχομζνου 

Βιβλία περιγραφήσ εργαςίασ, παραγωγήσ, κοπτικήσ, δελτία ημερήςιασ παραγωγήσ 

και δυνάμεωσ διαλογήσ, παράπονα πελατϊν, μεταβολζσ και καρτζλεσ προςωπικοφ, 

φωτογραφία και αφίςεσ του εργοςταςίου.  
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Επιλογζσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Εκκαθαρίςτηκαν τα δείγματα φακζλων αλληλογραφίασ παραγωγήσ του 
εργοςταςίου. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Διατήρηςη τησ αρχικήσ τάξησ του παραγωγοφ ςε επίπεδο φακζλου. 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Η ταξινόμηςη και η εκπόνηςη του εργαλείου ζρευνασ πραγματοποιήθηκε από την 

υπάλληλο του Τμήματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Κατερίνα Ζωγράφου. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Νοζμβριοσ 2020  

Θζματα:  

«Χαρτοποιία», «Βιομηχανία», «Ιςτορία, Τοπική – Πάτρα», «Πάτρα (Αχαΐα)», 
«φωτογραφίεσ», «αφίςεσ» 
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Φάκελοσ  1  

Τίτλοσ: Βιβλίο περιγραφήσ εργαςίασ 

Χρονολογία: 24/7/1977 - 6/1/1986 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 βιβλίο 

Περιεχόμενο: Βιβλίο με την «περιγραφή εργαςίασ ή εντολήσ ή εγγράφων». 

Καταγράφεται το είδοσ τησ εργαςίασ (όπωσ ζλεγχοσ ωρολογίων παρουςίασ, ζλεγχοσ 

των μηχανημάτων και οργάνων των παραγωγικϊν μηχανϊν, κ.ά.), η ημερομηνία και 

η θζςη εργαςίασ.  

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  2  

Τίτλοσ: Ημερολόγιο κοπτικήσ 

Χρονολογία: 1978(;) - 1985 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 βιβλίο 

Περιεχόμενο: Βιβλίο με ςημειϊςεισ που αφοροφν ςτην παραγωγή των κοπτικϊν 

μηχανϊν  

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  3  

Τίτλοσ: Βιβλίο παραγωγήσ 

Χρονολογία: 1968 - 1978 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 βιβλίο 

Περιεχόμενο: Βιβλίο με ςτοιχεία που αφοροφν ςτην παραγωγή (ποςότητα 

παραγωγήσ κοπτικϊν μηχανϊν, παραγωγήσ διαλογήσ, επιλογήσ ςε μφλουσ, ςε 

αποθήκη, ςε χαρτοταινία) και ςτην εργαςιακή δφναμη (παρουςίεσ και απουςίεσ 

προςωπικοφ, άδειεσ, ςφνολο δυνάμεωσ, αριθμόσ απαςχοληθειςϊν εργατριϊν ςε 

πακετοποίηςη και διαλογή).  

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  4  

Τίτλοσ: «Δελτίον ημερήςιασ παραγωγήσ και δυνάμεωσ διαλογήσ 4-1-89» 

Χρονολογία: 4/1/1989 - 27/10/1989 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 φάκελοσ 

Περιεχόμενο: Δελτία ημερήςιασ παραγωγήσ και δυνάμεωσ διαλογήσ του 1989, με 

αρίθμηςη 1 ζωσ 170. Είναι ςυμπληρωμζνα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτην 

παραγωγή (προϊόν ζτοιμο ςε κιλά, ςφνολο παραγωγήσ), ςτο προςωπικό (αριθμόσ 

υπαλλήλων ανά ειδικότητα), ςτα βοηθητικά μηχανήματα (κοπτικά και 

περιτυλικτικά) και ςτο χαρτί (είδοσ, ςχήμα, κιλά, κ.ά.). 
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Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 2 

 

 
Φάκελοσ  5  

Τίτλοσ: «Δελτίον ημερήςιασ παραγωγήσ και δυνάμεωσ διαλογήσ» 

Χρονολογία: 17/4/1989 – 31/8/1989 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 2 μπλοκ 

Περιεχόμενο: Δφο μπλοκ με δελτία ημερήςιασ παραγωγήσ και δυνάμεωσ διαλογήσ 

του 1989, με αρίθμηςη 66 ζωσ 161 Το ζνα καλφπτει τισ χρονολογίεσ 17/4/1989 - 

6/6/1989 και το άλλο 7/6/1989 - 31/8/1989.  

Παρατηρήςεισ: α) Πρόκειται για παρόμοια δελτία με αυτά του φακζλου 4, β) 

αρχειοθζτηςη: κυτίο 2 

 
 
Φάκελοσ  6  
 

Τίτλοσ: «Παράπονα πελατϊν από 3/2/1965» 

Χρονολογία: 1965 - 1987 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 φάκελοσ 

Περιεχόμενο: Τηλεγραφήματα, υπηρεςιακή αλληλογραφία, επιςτολζσ πελατϊν 

προσ την εταιρεία, όπου διατυπϊνονται παράπονα ωσ προσ την ποιότητα του 

χαρτιοφ. Πολλά από τα ζγγραφα αποςτζλλονται από τη Μακεδονική Εταιρεία 

Χάρτου. 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 2 

 

 
Φάκελοσ  7  

Τίτλοσ: Μεταβολζσ προςωπικοφ 

Χρονολογία: 1964 - 1980 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 φάκελοσ 

Περιεχόμενο: Διαγραφζσ, μεταθζςεισ, προςλήψεισ, επιβολή ποινήσ αργίασ, 

απολφςεισ προςωπικοφ τησ βιομηχανίασ.   

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 2 

 

 
Φάκελοσ  8  

Τίτλοσ: Δελτία προςωπικοφ 

Χρονολογία: Δεκαετία 1980 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 φάκελοσ 

Περιεχόμενο: Δελτία προςωπικοφ του Τμήματοσ Διαλογήσ. Αναγράφονται τα 

ςτοιχεία: ονοματεπϊνυμο, ζγγαμοσ - άγαμοσ, αρ. δελτίου ταυτότητασ, διεφθυνςη 
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κατοικίασ, τόποσ γεννήςεωσ, χρονολογία προςλήψεωσ, γραμματικζσ γνϊςεισ, 

ειδικότητα.  

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: κυτίο 2 

 

 
Φάκελοσ  9  

Τίτλοσ: Φωτογραφία του εργοςταςίου 

Χρονολογία:  χ.χ. 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: 1 φωτογραφία 

Περιεχόμενο: Φωτογραφία του εργοςταςίου 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη:  λόγω μεγζθουσ, η φωτογραφία παραδόθηκε εκτόσ 

κυτίου 

 

 

Φάκελοσ  10  

Τίτλοσ:  Αφίςεσ του εργοςταςίου 

Χρονολογία: 2006 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα: οχτϊ (8) αφίςεσ 

Περιεχόμενο: Πλαςτικοποιημζνεσ μεγάλου μεγζθουσ φωτογραφίεσ (banner) του 

εργοςταςίου, οι οποίεσ χρηςιμοποιήθηκαν ςτο πλαίςιο των εκδηλϊςεων τησ 

διοργάνωςησ "Πάτρα 2006, Πολιτιςτική πρωτεφουςα τησ Ευρϊπησ" 

Παρατηρήςεισ: Αρχειοθζτηςη: λόγω μεγζθουσ, οι αφίςεσ παραδόθηκαν εκτόσ 

κυτίου 


