ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Τίτλος
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας

Ακραίες χρονολογίες

Περιεχόμενο

1960 – 1971

Φάκελοι με αντίγραφα συμβολαίων

1969 – 1971

Φάκελοι με αντίγραφα συμβολαίων

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας
Κισάμου

1950 – 1972

Φάκελοι με συμβόλαια, εγκυκλίους,

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Ν.

1950 – 1958

Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας
Ρεθύμνου

διαταγές, φορολογία οίνου

Χανίων, Υπουργείο Εμπορίου

Φάκελοι με εκθέσεις επιθεώρησης
αποθηκών, δελτία τιμών τροφίμων, πίνακες
τιμών λιανικής πώλησης, τιμοκατάλογους
γεωργικών προϊόντων, καταστάσεις
ελαιοτριβείων, σαπωνοποιείων

Αρχείο Γραφείου Επιθεώρησης
Εργασίας Νομαρχίας Χανίων

1962 – 1990

Φάκελοι σχετικοί με σωματεία εργαζομένων,
άδειες εργασίας αλλοδαπών, υπερωρίες,
εργατικά ατυχήματα, εργασία γυναικών,
απεργίες. Βιβλία καταγραφής διαφόρων
επιχειρήσεων με το εργατικό τους δυναμικό

Αρχείο Γραφείου Επιθεώρησης

1972 – 1986

Εργασίας Νομαρχίας Λασιθίου

Φάκελοι με άδειες εργασίας αλλοδαπών,
καταστάσεις (μισθοδοτικές και ωραρίου) του
προσωπικού διαφόρων επιχειρήσεων,
αλληλογραφίας, εκθέσεις αυτοψίας
εργατικών ατυχημάτων

Αρχείο ΤΕΒΕ Χανίων

1938 – 1991

Βιβλία Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,
ασφαλισμένων, εισιτηρίων, κινήσεως
ασθενών, βεβαιώσεων, μηνιαίων
στατιστικών γραφείου ασθενείας

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας
Χανίων

1961 – 1988

Φάκελοι σχετικά με τιμές, ιδιωτική και
δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, οδικά
τροχαία ατυχήματα, νοσηλευτική κίνηση,
φυσική κίνηση πληθυσμού, γεωργική

στατιστική
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου
Χανίων

1937 - 2005

Φάκελοι σχετικοί με παραβάσεις
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών,
αποστολή δελτίων εκθαλάσσωσης
θαλάσσιας χελώνας, Βιβλία ημερήσιων
αναφορών, εισερχόμενων – εξερχόμενων
σημάτων, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας

Αρχείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Χανίων

1999 - 2009

Φάκελοι σχετικοί με χάρτες πρόβλεψης
κινδύνου πυρκαγιάς, έκτακτα δελτία
πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων, στάδια επιχειρησιακής
ετοιμότητας

Αρχείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κισάμου

2006 - 2010

Φάκελοι σχετικοί με αποστολές εγγράφων
ηλεκτρονικού βιβλίου συμβάντων,
προκηρύξεις διαγωνισμών, χορηγήσεις
φύλλων πορείας, υγειονομικές μεταβολές

Αρχείο Αγροτικού
Καταστήματος Κράτησης Αγιάς
Χανίων

1932 - 2000

Βιβλία με ποινολόγια καταδίκων, υποδίκων,
οφειλετών, ημερήσιων διαταγών,
πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Αρχείο 2ου Γραφείου Α/θμιας
Εκπ/σης Κισάμου

1960 - 2009

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, γενικών
εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της
εκπαίδευσης, βιβλίο ποιότητας διδασκάλων,
εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, εγκύκλιοι,
πίνακες σχολείων, μαθητολόγια Δημοτικού
Σχολείου Στροβλών, γενικοί έλεγχοι
Δημοτικού Σχολείου Στροβλών

Αρχείο Α/θμιας Εκπαίδευσης
νομού Χανίων

1939 - 1982

Βιβλία μητρώων διδακτηρίων, μητρώων
δημοδιδασκάλων, συσσιτίου, πράξεων,
αναφορών Σχολικών Επιθεωρητών, φάκελοι
σχετικοί με κατασκηνώσεις, αλληλογραφία

