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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Προϋπολογισμός: συγκριτικό γράφημα 2013 -2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
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2. Αρχειονομικές εργασίες

Σημείωση: Δεν πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές εκκαθαρίσεις λόγω αδυναμίας μίσθωσης
εργατών.
3. Δραστηριότητες
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4. Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων
Αρχειακοί Φορείς που εντοπίστηκαν (ΕΕΑ): 10
Καταχωρήσεις περιεχομένου (ΕΕΑ): 2898
5. Αναγνωστήριο – Στατιστικά διακίνησης αρχειακού υλικού
Διακίνηση αρχειακού υλικού (φάκελοι, βιβλία κλπ)
Διακίνηση αταξινόμητου αρχειακού υλικού (φάκελοι,
βιβλία κλπ)
Αιτήματα πρόσβασης σε αταξινόμητο υλικό (με την
ευθύνη του Τμήματος Γενικού Ευρετηρίου)
Χορηγηθέντα αντίγραφα αρχειακού υλικού
Χορηγηθέντα επικυρωμένα αντίγραφα
Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών-τηλεφωνικών αιτημάτων
ερευνητών

8.438 (6.209 φάκελοι ταξινομημένου
υλικού, 648 τόμοι δικαστικών
αποφάσεων (μεταβολή + 16 %)
1.626 (μεταβολή + 59 % )
352 αιτήματα (μεταβολή + 27%)
10.913 (μεταβολή - 39 %)
648 (μεταβολή + 40 %)
641 (μέσω e-mail), 1.936
(τηλεφωνικά), (μεταβολή +24 % και
+62%)

6. Αναγνωστήριο – Στατιστικά δικαστικών αποφάσεων
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7. Αναγνωστήριο - @ρχειομνήμων
Συγκριτικά δεδομένα 2016 – 2017
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7. Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης κατά το 2017 σε αριθμούς είναι:
Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης σε 489 τεκμήρια (Δίφυλλα και μονόφυλλα
χειρόγραφα και έντυπα, κάρτες, φωτογραφίες, σχέδια, αφίσες, περγαμηνά κ.α)
Εργασίες βιβλιοδεσίας σε 12 βιβλία
Πρώτες σωστικές επεμβάσεις σε περισσότερα από 686 τεκμήρια
Κατασκευή 1.399 ειδικών προστατευτικών κατασκευών, περικαλύμματα, σελιδοδείκτες,
υποστρώματα, φάκελοι και υποφάκελοι
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Πραγματοποίηση 3.636 λήψεων – αναπαραγωγών αρχειακού υλικού για λόγους διατήρησης
και 3.935 λήψεων – αναπαραγωγών αρχειακού υλικού για την εξυπηρέτηση του κοινού
κατόπιν αιτήματος.
Παροχή πληροφοριών συμβουλευτικού χαρακτήρα και τεχνογνωσίας σε θέματα διατήρησης
και φύλαξης αρχειακού υλικού σε 10 διαφορετικούς φορείς κατόπιν αιτήματός τους.
Υλοποίηση 7 διαφορετικών surveys (μελέτη εκτίμησης της κατάσταση διατήρησης) σε
αρχειακό υλικό της Υπηρεσίας.
Υλοποίηση 1 εκπαιδευτικού σεμιναρίου για μη συντηρητές εργαζομένους ή μελλοντικά
εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς και βιβλιοθήκες (αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους,
φοιτητές) με τίτλο: «Εργαστήριο Αρχών Διατήρησης Αρχειακού υλικού» το οποίο
πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ΠΙΟΠ για συνδιοργάνωση με τα ΓΑΚ και
υλοποιήθηκε στο ΠΙΟΠ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Α.Κ.: 64)

1. Αρχειονομικές εργασίες και εργασίες συντήρησης
Ταξινομημένα (αριθμός φακέλων)
Εργαλεία έρευνας αρχείων και συλλογών
Αποκαταστημένα τεκμηρία
Προσκτήσεις και εισαγωγές αρχείων ανά έτος
(αριθμός φακέλων / κιβωτίων)
Αριθμός φακέλων που διακινήθηκαν
Ψηφιοποιήσεις / αναρτήσεις στον @ρχειομνήμονα

70728
946
2569
56020
43289
1050424

2. Δραστηριότητες
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