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Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) προβαίνουν στη δημιουργία του
Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο για την καταγραφή του αρχειακού πλούτου της χώρας. Σύμφωνα με το
άρθρο 40 του Ν.1946/1991 τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν
στη διάθεση των μελετητών καταλόγους των αρχείων που διαθέτουν με τη μορφή του
Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και οι ιδιωτικοί φορείς (επιστημονικά
ιδρύματα, σωματεία και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών) οφείλουν να τα
δηλώνουν στα Γ.Α.Κ ώστε να εξασφαλίζεται η εκ του νόμου προβλεπόμενη εποπτεία
των Γ.Α.Κ. επί του συνόλου του αρχειακού υλικού της χώρας (άρθρο 4, παρ.1, 2) και
η πρόσβαση των ερευνητών σε αυτό.
Κατά το άρθρο 1 του προαναφερθέντος νόμου, με τον όρο «αρχείο» εννοείται
το σύνολο των μαρτυριών και των εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας, σχήματος και
ύλης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κράτους, δημόσιων ή ιδιωτικών
οργανισμών ή νομικών ή φυσικών προσώπων ή ομάδων φυσικών προσώπων. Τα
αρχεία κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με τη νομική φύση των παραγωγών τους, σε
δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει πρωτότυπα ή
αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής :
α) Μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατάστιχα, κώδικες και συλλογές αυτών.
β) Απομνημονεύματα και ημερολόγια.
γ) Αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική δημόσιων προσώπων.
δ) Έντυπα προπαγανδιστικά, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες.
ε) Αρχεία καταχωρισμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με οποιαδήποτε μορφή,
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

στ) Οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές αποτυπώσεις με ιστορική και
πολιτιστική αξία. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται:
 Οπτικοακουστικά αρχεία: μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες ή στατικές οπτικές
αποτυπώσεις (πχ. φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, ταινίες).
 Αρχεία χαρτών και σχεδίων: χάρτες, αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια,
ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ξυλογραφίες.
Παρακαλούμε τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν κάτοχοι
αρχείων ή αρχειακών συλλογών να ενημερώσουν τα Γ.Α.Κ. συμπληρώνοντας το
επισυναπτόμενο Δελτίο Αρχειακής Περιγραφής, σε επίπεδο περιγραφής αρχείου ή
συλλογής, ένα Δελτίο για κάθε αρχείο ή συλλογή. Αν ο φορέας διαθέτει περιγραφές
αρχείων σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να τις αποστείλει.
Στον ιστότοπο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του
Κράτους www.gak.gr μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Αρχειακής Περιγραφής και
συμπληρωματικό υλικό.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του
Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων, κ. Γιώργο Χαρωνίτη: τηλ. 2106782303, e-mail:
naindex@gak.gr.

Η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
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