ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου
"Περί ανοδιοργανωσεως της Υπηρεσίας των
Γενικών Αρχείων του Κράτους"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. α) Η ανάγκη της αναπροσαρμογής της ελληνικής νομο
θεσίας στις σημερινές αντιλήψεις περί δημοσ.ων αρχείων και
ιστορικών τεκμήριων, καθώς και η επιτακτική υποχρέωση για
την αναμόρφωση της ελληνικής αρχειακής υπηρεσίας (Γενικά
Αρχεία του Κράτους), οδήγησαν στη σύνταξη του παρόντος
νομοσχέδιου
β) Εχει καταμαρτυρηθεί από καιρό και καθημεοινά καταμαρ
τυρείται ότι. δεδομένης της αντίληψης περί ιστορικών αρχείων
και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί απο τον προηγούμενο νόμο
περί Γενικών Αρχείων του Κράτους (Α.Ν. 2027/39), πλήθος
δημοσίων αρχείων χάνονται καθημερινό, αφού και οι ίδιες οι
υπηρεσίες παραγωγής τους και η υπηρεσία των Γενικών Αρχείων
του Κράτους δεν έχουν τη νομοθετική κάλυώη γιο τη συγκρο
τημένη διατήρηση των ιστορικών πηγών του Κράτους και κατ
επέκταση του ελληνικού έθνους
γ) Επί πλέον, και δεδομένου του πολλαπλασιασμού των
δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών αρχείων μετά τη λήξη
του τελευταίου πολέμου, η ελληνική αρχειακή υπηρεσία, δια
θέτοντας ένα οργανωτικό πλαίσιο ξεπερασμένο, αδυνατεί να
εκπληρώσει το σκοπό της. Λαμβάνονας δε υπόψη όπ η αντίληψη
περί επαγγελματικής καταρπσεως των αρχειακών υπαλλήλων
έχει διεθνώς αλλάξει, στην ελληνική αρχειακή υπηρεσία προ
στίθεται μία επί πλέον αδυναμία.
Εισηγούμεθα τον παρόντα νόμο που ερχεται να θεραπεύσει
τις παραπάνω αδυναμίες.
Συγκεκριμένα:
Β. α) Η έννοια του αρχείου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα
έγγραφα που έχουν ξεπεράσει την πεντηκονταετία, αλλά πε
ριλαμβάνει το σύνολο των τεκμηρίων εγγράφων των υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα από την ώρα της διοικητικής τους γέννησης
μέχρι και της επιλογής τους για διηνεκή φύλαξη μετά πς
διαδικασίες που προβλέπει το π.δ. 162/1979 και οι συναφείς
διατάξεις Δίδεται έτσι η δυνατότητα στην αρχειακή υπηρεσία
να αυξήσει πς επαφές της με τη Δημόσια Διοίκηση και πς
υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων για την επιστημονική επιλογή
των διατηρητέων έγγραφων. Όλων άρα των πηγών που μπορούν
να στοιχειοθετήσουν τη νεότερη πολιπκή αλλα και κοινωνική
και οικονομική ιστορία (αρθρα 1, 5, 6. 7 του Ν.Σ.).
Της επιτρέπεται επί πλέον να καταγράψει και ν' αξιοποιήσο
επιστημονικά τα στοιχεία που αφορούν την ύπαρξη εκκλησια
στικών και ιδιωτικών αρχείων βοηθουμενη απο μια νέα έννοια,
που εισαγεται στο νόμο, την έννοια του Εθνικού Ευρετηρίου
Αρχείων (αρθοα 3. 4. 39. 40)
β) Για παρομοιο στοχο απαραίτητη είναι και η οργανωτική
αναδιάρθρωση της αρχειακής υπηρεσίας Εγκαπολείποντας το
σύστημα των τοπικών αρχείων, θεσμοθετείται μια εθνική αρχειακή
υπηρεσία, που διαρθρώνεται σε κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο,
της οποίας χαρακτηριστικό είναι η κοινή μέθοδος επιλογής των
υπο εκκαθάριση έγγραφων και η κοινή μέθοδος αξιοποίησης
των γραπτών και άλλων πηγών του ελληνικού έθνους.
Προοπτική αυτής της υπηρεσίας είναι να εκπαιδεύσει αρχειακά
στελέχη, αντίστοιχα με εκείνο των διοικήσεων των ευρωπαϊκών
χωρών, που συνεργαζομενα με τους φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης θα επιλέγουν, διατηρούν και θα αξιοποιούν την
τεκμηρίωση της διοικηπκης και ιστορικής μας εμπειρίας (άρθρα
11-16). Εισαγεται έτσι ο θεσμός των υπάλληλων συνδέσμων
με την αρχειακή υπηρεσία σε κάθε δημόσιο οργανισμό και σε
κάθε νομαρχία και ο θεσμός των ειδικών αρχείων, που σκοπό
έχουν να επιλέγουν τα προς διατηρηση αρχεία σε κάθε υπηρεσία
για να τα μεταφέρουν στην αρχειακή υπηρεσιο ή νο τ' αξιοποιήσουν επιτοπίως (άρθρο 12).

Με την αναγνώριση τέλος ειδικών αρχειακών συλλογών σε
απομακρυσμένα μέρη της επικράτειας επιτυγχάνεται η καλή
τους φύλαξη χωρίς να θίγονται τοπικές ευαισθησίες (άρθρο
17).
γ) Με την αναγνώριση και την ανάδειξη σε εθνική υποχρέωση
της διατήρησης της συντήρησης και της αξιοποίησης των
εθνικών πηγών της ιστορίας μας, μπορούμε να παρουσιάσουμε
μια οργανωμένη πλευρά της Δημοσίας Διοίκησης του Κράτους,
ελέγχοντας πλέον τη διακίνηση των δημόσιων ιστορικών εγ
γράφων και των δημόσιων εγγράφων που βρίσκονται σε ιδιωτικές
συλλογές, εντάσσοντας τα στο εθνικό ευρετήριο αρχείων, που,
όπως ελέχθη, αποτελεί μία πηγή πληροφόρησης χωρίς να
συνεπάγεται άλλης μορφής κρατική παρέμβαση (Γενικό Αρχεία
και Αρχειακή Συλλογή).
δ) Τέλος, η προσέγγιση της λειτουργίας των Αρχείων μ'
εκείνη της Δημόσιας Διοίκησης θα βοηθήσει την τελευταία σε
μια πιο ορθολογική οργάνωση των αρχείων της και των εκκα
θαρίσεων που διενεργεί περιοδικά, τονίζοντας έτσ. την ανάγκη
συνέχειας σπς διαδικασίες της και στη συμπεριφορά της.
Τα ελληνικά αρχεία, που, ως γνωστόν, δεν έτυχαν ποτέ της
απαιτούμενης προσοχής της πολιτείας, βρίσκουν σήμερα τη
φροντίδα που το κράτους τους οφείλει, ανάγοντας τα σε
κεφάλαιο εξίσου σημαντικό με τα μνημεία της αρχαιότητας και
του Βυζαντίου
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Γ ενικά Αρχεία του Κράτους

1.

ΝΟΜΟΣ 380
της 13/18 Νοεμ. 1914 (ΦΕΚ Α' 334)
Περί ιδρυσεως Υπηρεσίας Αρχείων του Κράτους

Ο Νόμος ούτος είχε καταργηθή δια του άρθρ. 120 της Συντ.
Αποφ. της 18/18 Μαρτ. 1926 περί οργανισμού της Ακαδημίας
Αθηνών, πλην δια του Νόμ. 4398/1929, του κυρώσαντος την
Συντ. απόφασιν τούτην ετροποποιήθη το άρθρον τούτο και δεν
περιελήφθη μεταξύ των καταργουμενων Νόμων ο παρών Νόμ.
380. επαναχθείς ούτω εν ισχύ. Τελικώς ο Νομος ούτος, ως
και οι
α! Νόμ. 1331 της 16/27 Απρ. 1918 (ΦΕΚ Α' 89) περί τροποποιήσεως διατάξεων του Νόμ. 380.
β) α.Ν. 444 της 20/25 Ιον. 1937 (ΦΕΚ Α' 22) περί συμπληρώσεως του Νόμ. 380.
κατηργήθησαν δια του άρθρ. 36 κατωτ. Α.Ν. 2027/1939.
2.

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ αριθμ. 2027
της 12/19 Οκτ. 1939 (ΦΕΚ Α' 448)
Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των
Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Αρθρ. 1. Ή δια ταυ Νόμ. 380/1914 ιδρυθείσα δημοσία υπηρεσία
υπό το όνομα "Γενικά Αρχεία του Κράτους" υπάγεται εις την
δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παι
δείας και σκοπεί την επί το αυτό συναγωγήν πάντων των προ
50επας και πέραν χρονολογουμένων ιστορικών και Δημοσίων
εγγράφων, εκ δε των μεταγενεστέρων, των εχόντων αναμφίσβήτητον ιστορικήν αξίαν, μη όντων δε απαραιτήτων δια την
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διεξαγωγήν της τρεχούσης δημοσίας υπηρεσίας, ως και την
εποπτεια. πάντων των ιστορικών και δημοσίων έγγραφων'
To αρθρ. 1 αντικατεσταθη ως άνω διο του αρθρ ι Νόμ.
33.Ί943 Κατωτ. σελ 756.
Αρθρ. 2. Ως δημοσία αρχεία χαρακτηρίζονται: α) Τα εγγραΦο
τα απολυθέντα υπό των βυζαντινώναυτοκρατορων, των μελών
των αμτοκρατορικων δυναστειών και των υπαλλήλων του Βυ
ζαντινού Κράτους, β) Τα έγγραφα τα εκδοθεντο υπο των
τουρκικών αρχών κατά τους χρονους της Τουρκοκρατίας, ,γ)
Τα έγγραφα τα εκδοθεντο υπο των φραγκικών και βενετικών
αρχών εν ταις φραγκοκρατουμέναις και βενετοκρατουμεναις
Ελληνικαις χώραις. δ) Τα δημοοια έγγραφα τα εκδοθεντο υπό
των αρχών του Ελληνικού Κράτους και προ πεντηκονταετίας
χρονολογούμενα- ε) Τα έγγραφα των κοινοτικών αρχών κατα
τους προεπαναστατικούς χρόνους και τους αμέσως μετ αυτούς,
ς) Τα αρχεία των Δήμων και Κοινοτήτων, ζ) Τα αρχεία των
συμβολαιογράφων της Τουρκοκρατίας και των μετεπειτα χρόνων,
η) Πόντο τα εκκλησιαστικό γραμματα (πατριαρχικά, αρχιερατικό,
μοναστηριακά κ.λπ.). θ) Τα αρχεία των οργανισμών δημοσίου
δίκαιου, t) Τα αρχεία των Ελληνικών κοινοτήτων και εκπαιδευ
τικών ιδρυμάτων του Εξωτερικού.
Αρθρ. 3. Τα δημοσία αρχεία διαιρούνται εις δυο τμήματα: α!
Το ιστορικόν, περιλαμβανον το προ πεντηκονταετίας έγγραφο
και β) το υπηρεσιακόν, περιλαμβανον τα υπόλοιπα.
Τα ιστορικά τμήματα αρχείων, μετά τον αποχωρισμόν αυτών
απο των υπηρεσιακών μεταφερονται ονα πενταετίαν, εψ οσον
δεν βλάπτονται συμφέροντα του Κράτους ή ιδιωτων εις το
κατάστημα των Γενικών Αρχείων, οπού κατατίθενται, η προοωρινώς μενουσιν εν τοις οικείοις γραρείοις υπ ευθύνην των
αρμοδίων αρχειοφυλακων, υφ' ους διατελούσι και τα υπηρεσιακά.
Αρθρ. 4. Επιτρέπεται η αγορά έγγραφων ιστορικού η. νομικού
περιεχομένου δια την συλλογήν των Γ ενικών Αρχείων. Γίνονται
δε και δωρεαί εγγράφων δεκτοί
Αρθρ. 5. Απαγορεύεται η υφ οιωδήπστε λογω εξαγωγή των
εις τα Γενικά Αρχεία ευρισκόμενων εγγράφων.
Αρθρ. 6. Η Διεύθυνσις των Γενικών Αρχείων εκδίδει κατ
αίτησιν και προς το συμφέρον ιδιωτών αντίγραφα των εν τοις
Γενικοίς Αρχειοις η τοις εξαρτήμασιν αυτών σποκειμενων έγ
γραφων τηρουμένων των διατάξεων του περί χαρτοσήμου Νό
μου.
Η υπο ιδιωτών μελέτη και αντιγραφή των εν τοις Γ ενικοις
Αρχειοις έγγραφων επιτρέπονται μετά προηγουμένην άδειαν
της Διευθυνσεως.
Εφ' όσον είναι ενδεχόμενον να βλαφθώσι τα συμφέροντα
του Κρότους, η κατά τα εδάφ. α' και β' του παρόντος άρθρου
εκδοσις αναγραφών, μελέτη και ανττγραφη επιτρέπονται μονον
μετά ποοηγουμενην έγκρισην της Επιτροπής των Γ ενικών Αρ
χείων, είτε άδειε του αρμοδίου εκαοτσττ' Υπουργείου.
Τ α ανωτέρω ισχύουσι και περί των εξαρτημάτων των Γ ενικών
Αρχείων.
Αρθρ. 7. ’Το προσωπικόν των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
συγκειται: α) εκ του Διευθυντου επί βαθμω και μισθώ Διευθυντου
β τάξεως. προαγομενου μετά τριετή ευδοκιμον υπηρεσίαν εις
τον βαθμόν και μισθόν διευθυντου α τάξεως. β) εκ του Γραμματεως επι βαθμω και μισθω γραμματεως α' τάξεως. ποοανομενου ανα τριετίαν μέχρι του βαθμού κα» μισθού τμηματαρχου
ζ ' τάξεως. Ο ηδη ετε επταεπαν διατελων Γραμματεύς των
Γενικών Αρχείων επι βαθμω και μισθώ τμηματαρχου β τάξεως.
ονομαζόμενος υποδιευθυντής των Γ ενικών Αρχείων προσγετα;
ας τον βαθμόν και μισθόν τμηματαρχου ο τάξεως μετά προτασιν
της Επιτραπης των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους πεοι της
ευδόκιμου υπηρεσίας αυτού, γ) εξ ενός αρχειοφυλοκος επί
βαθμω κα; μισθω γραμματεως ο' τάξεως προαγομενου ανο
τραιτιαν μέχρι του βαθμού και μισθού τμηματαρχου β τάξεως
δ) εκ πεντε ταξινόμων επί βαθμώ κα; μισθω γραεεως α τάξεως
ποοανομενων avc τριετισν μέχρι του βαθμού κα μισθού γραμ
ματεως β’ τάξεως. Εις τούτους μετά δωδεκαετή συνολικήν
δημοσίαν υπηρεσίαν, εξ ων υπερπενταετη επί βαθμω γραμματεως
β τάξεως. απονεμεται ο βαθμός κα μισθός του γραμματεως
c τάξεως'. ε) εξ ενός δακτυλογραφου επι βαθμω κα μιαθω

γοαφέως β τάξεως. προαγομενου ονα τριετίαν μέχρι του βαθμού
κα. μισθού γραμυατεως β τάξεως. ς) εκ δυο κλητήρων επι
βαθμω και μισθω κλητηρος β' τάξεως προανομενων μετά τριετή
ευδοκιμον υπηρεσίαν εις τον βαθμόν και μισθόν του κλητηρος
ο τάξεως και ζ) εκ μιάς καθαρίστριας ή καθαρισμού επι βαθμώ
κα; μισθω κλητηρος γ' τάξεως'
Το αρθρ. 7 αντικατεστάθη ως ανω διά του αρθρ 2 Νομ.
33/1943. Κατωτ. σελ. 756. το δε εδαφ δ δια του άρθρ. 2 Νομ.
1221/1944 (ΦΕΚ ο 36).
Αρθρ. 6. 1. Διευθυντής των Γενικών Αρχείων διορίζεται δια
Β.Δ'Τος α) Διδακτωρ της Φιλοσοφικής ή Νομικής Σχολής ημετερου ή ομοταγους αλλοδαπού Πανεπιστήμιου ασχοληθείς επί
πενταετίαν τουλάχιστον πεοί την μελετην της μεσαιωνικής ή
νεωτερας Ελληνικής ιστορίας κα. δημοσιευσας αρχειακός ή
ιστορικός εργασίας β) Ο επι πενταετίαν διατελεσας Γραμματεύς
των Γ ενικών Αρχείων, εφ' όσον τυγχάνει διδακτωρ της Φιλο
σοφικής η της Νομικής Σχολής ημετερου ή αλλοδαπού Πανε
πιστήμιου.
2
Ή θεσις του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
δυνατοί ν ανατεθη. διο Δ/τος εις τακτικόν, έκτακτον η εντεταλμενον καθηγητην του Πανεπιστήμιου, επί επιμισθιω ίσω προς
το πεμπτον των αποδοχών της κυρίας του θεσεως
Αρχειοφυλαξ διορίζεται επι τω εν τω αρθρ. 2 καθοριζομενω
βαθμω και μισθω αδιόριστος εκπαιδευτικός, πτυχιουχος της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου, μη δυνάμενος όμως
να αοκηση το διδακτικό καθήκοντα του λόγω τραύματος εκ του
τελευταίου πολέμου επενεγκοντος μερικήν ή ολικήν αχρήστευοιν
των φωνητικών του οργονων.
0
αρχειοφύλαξ φροντίζει δια την τακτοποίησιν, συντήρησιν
και καθαριότητα των έγγραφων των Γ ενικών Αρχείων και ενεργεί
την επιστημονικήν αυτών ταξινομησιν υπο τας οδηγίας του
Γραμματεως. ον και αναπληροι σπόντα ή κωλυομενον. κατά τα
εδόφ. ο και β της τρίτης παραγράφου του αρθρ, 9 του Α.Ν.
2027/1939'.
Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως ανω δια του αρθρ. 3 Νόμ. 33/1948.
Κατωτ. σελ. 756.
3.
Γραμματεύς διορίζεται διδακτωρ ή πτυχιούχος της Φιλο
σοφικής η της Νομικής Σχολής ημετερου ή αλλοδαπού ισοτίμου
Πανεπιστήμιου, κάτοχος της Γερμανικής ή της Γαλλικής ή της
Τουρκικής η της Ιταλικής γλωσσης και υποστάς επιτυχώς ειδικήν
δοκιμασίαν ενώπιον Επιτροπής αποτελουμενης εκ δυο μελών
της Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων και του Διευθυντου αυτών.
4 Ταξινόμοι των Γενικών Αρχείων διορίζονται οι κεκτημένοι
απολυτήριον Γυμνασίου και υποοτάντες επιτυχώς ειδικήν παλαιογοαφίκήν δοκιμασίαν ενώπιον της εν τω εδόφ. 3 του
παοοντος άρθρου οριζόμενης Επιτροπής.
Ο διορισμός του γραμματεως -και των ταξινόμων γίνονται δια
Β.Δ/τος προκαλουμενομ υπο του Υπουργού των Θρησκευμάτων
και Εθνικής Παιδείας.
5. Δοκτυλογράφος διορίζεται διό πράξεως του Υπουργού,
μετά προτασιν του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων, ο κεκτημενος απολυτήριον Γυμνοοίου και γνωρίμων την χρησιν της
γραφομηχανής, ή ο ηδη εκτελων χρέη δακτυλογραφου και έχων
υπερπενταετη υπηοεσ.αν εν τοις Γενικοίς Αρχειοις.
6. Ο. κλητήρες κα ο υπηρέτης διορίζονται, ποοτασε: του
Διευθυντου. δι' Υπουργικής αποφοσεως.
Αρθρ. 9. Ο Διευθυντής ο) διευθύνει το κατάστημα των Γ ενικών
Αρχείων, β) ενεργεί τον αποχωρισμόν και την μεταφοράν των
ιστορικών αρχειακών τμημάτων ας το κατάστημα, γ) επιθεωρεί,
αποφαοει της επετράπης η διαταγή του Υπουργού, το προοωρινα
κα. μόνιμα τοπικά αρχεία και αρχειοουΛοκεια δ) προτείνει εις
το Υπομρνείον τον διορισμόν, την προαγωγήν κα: την οπόλυσιν
των ταξινόμων. των κλητηοων και του υπηρέτου, 'ε) Εκ της
υπαρχουσης τπστωοεως προς
*3* έγγραφων δύναται να
διαθέτη μέχρι 50.00C '".τα _nvc. επι αποδοσει λογαριασμού
προς τον ρηθεντο .,.οηόν',
Η περιπτ. ε μνπκατεσταθη ως άνω δια του αρθο. 4 Νομ.
33 1 943 κστωτ σελ 756.
Ο Διευδυ'/της απομακρμνομενοο της έδρας αυτού δια λόγους
υπηρεσ.ας λαμβάνει τας νομίμους αυτου οποδοχος και τα
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οδοιπορικά
Η ημερήσιο αποζημιωσις και το οδοιπορικά βαρύνουσι την
πιστωσιν της ανεγεγραμενην εν τω προϋπολογισμοί του Υ
πουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας δι οδοιπορικά
των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας.
Ο γραμματευς αίτηρεί τα βιβλία και την αλληλογραφίαν του
καταστήματος, βίδιευθυνει την εργασίαν της εγγραφής και
κατατάξεως των εισερχομένων εις το κατάστημα εγγράφων,
και γ)αναπληροί τον Διευθυντήν απάντα ή κωλυόμενον μόνον
κατά τα εδάφιά ο, β' και γ' της 1ης παραγράφου του παρόντος
άρθρου.
Οι ταξινόμοι αίενεργουσ. την ταξινομησιν και πάσαν την
γραφικήν εργασίαν του καταστήματος, βίεκτελουσι καθήκοντα
αποθηκοφύλακος των εν τω καταστημσπ συλλογών, ν)εις τούτων
κατ' εκλογήν του Διεθυντού αναπληροί τον γραμματέα αποντα
ή κωλυόμενον μόνον κατά τα εδάφ. ο' και β' της 3ης παραγράφου
του παρόντος άρθρου
Άρθρ 10, Καθίσταται Επιτροπή των Γενικών Αρχείων του
Κράτους, διοριζόμενη δια Β.Δ/τος επί τριετίαν, συγκειμένη δε
Ό) Εκ δύο τακτικών ή ομότιμων καθηγητών της Φιλοσοφικής
Σχόλης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Εξ ενός καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
γ) Εκ του Δ/ντοΟ Γραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παι
δείας.
δ) Εκ του Δ/ντού Δοικησεως του Υπουργείου Εσωτερικών.
ε) Εκ του Δ/ντού των Γενικών Αρχείων του Κράτους ως
εισηγητού. Των ανωτέρω μελών διορίζονται αναπληρωταί αυτών'.
Η ανωτέρω Επιτροπή διετηρήθη και η σύνθεσις αυτής καθωρίσθη ως άνω δια του άρθρ. 8 Β.Δ. 442 της 29/31 Μαίου
1965 (ΦΕΚ Α' 98). Συμφώνως προς το άρθρ. 1 του Β.Δ/τος
τουτου, η επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφόσον τα παρόντα
μέλη είναι πλείονα των απάντων. Ταύτα αποφασίζουν κατά
πλειοψηφιαν των παρόντων μελών, εν ισοψηψια επικρατούσης
της ψήφου του Προέδρου των.
Ο Προέδρος της Επιτροπής εκλέγεται κατ' έτος μεταξύ των
μελών, έχει δε την κρατούσαν ψήφον εν ισοψηφία. Ο Πρόεδρος
δύναται να επανεκλεγή μετά την λήξιν της θητείας του.
Αρθρ. 11. Η Επιτροπή των Γενικών Αρχείων α)εφορεύει επί
της καθόλου λειτουργίας του καταστήματος, των εν τοις δημοσίοις αρχείοις ιστορικών τμημάτων και πάντων των εξαρτωμένων τοπικών αρχείων, β) προτείνει εις το Υπουργείον θρη
σκευμάτων και Εθνικής Παιδείας την κατά τα άρθρ. 23 κ. ε.
ίδρυσιν μονμων τοπικών αρχείων, γ) προτείνει εις το Υπουργείον
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας τον διορισμόν, την πει
θαρχικήν τιμωρίαν, την απολυσιν και την προαγωγήν του γραμματεως. δ) επιβάλλει πειθαρχικήν ποινή επιπλήξεως ή προστίμου
μέχρι του ημισεος του μηνιαίου μισθού επί των υπαλλήλων,
εξαιρέσει του Διευθυντου. των σχετικών αποφάσεων υποκει
μένων εις την εγκρισν του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής
Παιδείας, ε) εγκρίνει προτασει του Διευθυντου την σγοραν
έγγραφων δια το καταστημα των Γ ενικών Αρχείων ή των
εξαρτωμενων τοπικών αρχείων και των αρχειοφυλακείων, ς)
εγκρίνει μετά την πενταετίαν από της εισαγωγής και κατόπιν
αδειας του Υπουργού εξαφανισιν εγγράφων άχρηστων εκ του
καταστήματος και των εξαρτημάτων αυτου και ζ) εισηγείται εις
το Διοικητικόν Συμβούλιον του Υπουργείου θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας την πειθαρχικήν τιμωρίαν του Διευθυντου.
Άρθρ. 12. Υπο την εποπτείαν της Επιτροπής και την άμεσον
διευθυνσιν του Διευθυντου εκδίδεται ετήσιον δημοσίευμα αναψερομενον εις την Ελληνικήν Ιστορίαν, στηριζόμενον δε επί
της μελέτης, μάλιστα των εν τοις Γενικοις Αρχείοις εγγράφων.
Υπο την εποπτείον της Επιτροπής και την άμεσον διευθυνσιν
του Διευθυντου εκδίδεται περιοδικώς υπο τον τίτλον ’Βιβλιοθήκη
των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους' σειρά αυτοτελών δημο
σιευμάτων αναγομένων εις την μεσαιωνικήν και νεωτέραν ι
στορίαν της Ελλάδος και στηριζομενην επί αρχειακών κειμένων
Φυλασσόμενων εν τοις Γενικοις Αρχείοις, εν τοις επαρχιακοις
αρχειοφυλακειοις και αρχείοις, εν ταις δημοσιαις και κοινσπκαίς
βιβλιοθηκαις. εν μονοστηριακαις και ιδιωτικαις συλλογαίς, ως

και εν αρχείοις και βιβλιοθηκαις της αλλοδαπής Εν τη σειρά
τούτη δυνανται να εκδοθωσιν ευρετήρια και κατάλογοι χειοογραρων και έγγραφων.
Δια τα ως άνω περιοδικά δημοσιεύματα χορηγείται ατέλεια
χάρτου.
Αρθρ 12α. 1. Συνισταται παρα τη Υπηρεσία των Γενικών
Αρχείων του Κράτους. Ειδική 5μελής Επιτροπή εκ Καθηγητών
ή Υφηγητών της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας και της Ιστορίας
της Δημοσίας Διοικήσεως ή και άλλων προσωπικοτήτων συνα
φούς ειδικότητος. έργον της οποίας εσται η έκδοσις των
Ελληνικών Ιστορικών Αρχειακών Μνημείων. Η Επιτροπή αύτη
συγκροτείται δι αποψασεως του Υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών.
2. Δια Β.Δ/τος εκδιδομενου προτάσει του Υπουργού Πολι
τισμού και Επιστημών, ορίζονται τα του Κανονισμού λειτουργίας
της Επιτροπής ταύτης, ως και πάντα τα σχετικά με το εργον
αυτής θέματα'.
Το άρθρ. 12α προσετέθη δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 1328/1973
(κατωτ. αριθ. 7).
Αρθρ 13 Άπασαι αι ανά την Επικράτειαν ιδιωτικοί σύλλογοί
χειρογράφων και ιστορικών εγγράφων δέον να δηλωθώσιν εις
την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας
και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους εντός τριμήνου από της
ισχύος του παρόντος κατά την πρώτην εφαρμογήν, ακολούθως
δε εντός μηνός από της προσκτήσεώς των.
Αι σύλλογοί αι μη δηλωθείσαι εντός της τασσομένης προ
θεσμίας δύνανται αποφάσει του Υπουργού και μετά προτασιν
της Επιτροπής των Γενικών Αρχείων να δημευθώσι και κατατεθώσιν εις τα Γ ενικά Αρχεία του Κράτους.
Απαγορεύεται η εκ της Επικράτειας εξαγωγή παντός είδους
και πόσης εποχής χειρογράφων ή δημοσίων έγγραφων, σπάνιων
εντύπων εκδόσεων και ίδια σπάνιων βιβλίων αφορώντων εις
την ιστορίαν της Ελλάδος.
Ο κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης εξάγων τα εν ταις
προηγουμεναις παραγραψοις αναψερόμενα έγγραφα, χειρόγρα
φα ή σπάνια βιβλία τιμωρείται δια φυλακίσεως ενός μηνος μέχρι
δύο ετών και χρηματικής ποινής χιλίφων μέχρις εκατόν χιλιάδων
δραχμών, τα δε χειρόγραφα, έγγραφα ή σπάνια βιβλία κατά
σχονται και εισάγονται αναλόγως εις τα Γ ενικά Αρχεία του
Κράτους ή την Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Οι οπωσδήποτε συντελουντες εις την παρεμπόδισιν εξαγωγής των ανωτέρω αναφερομενων χειρογράφων, έγγραφων ή βιβλίων αμείβονται δια
χρηματικού ποσού οριζομένου δι αποφάσεως του Γ ενικού Συμ
βουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος.
Πασα εντός της Ελλάδος κινησις έγγραφων ή χειρογράφων
συνεπείς δωρεάς ή πωλήσεως ή κληρονομιάς θα γνωστοποιητα:
εις την αρμοδιαν υπηρεσίαν του Υπουργείου της Εθνικής Παι
δείας και τα Γ ενικά Αρχεία του Κράτους υπο τε του παλαιού
και του νέου κατόχου εντός μηνός
Εντός εξ μηνών από της δημοσιευσεως του παρόντος Νομού
υποχρεούνται α Μητροπολίται ως και α ηγούμενοι των εν τη
περιψερείο αυτών Μοναστηρίων να δηλώσωσ προς το Υπουργειον Εθνικής Παιδείας, Γενικήν Διεύθυνσιν Γραμμάτων και
Καλών Τεχνών, τα εν τοις Μοναστηριοις αυτών κατατεθειμένα
χειρόγραφα και έγγραφα
Αντίγραφον των κατά το παρόν άρθρον δηλώσεων κοινο
ποιείται υπό του Υπουργείου θρησκευμάτων και της Εθνικής
Παιδείας προκειμένου μεν περί χειρογράφων βιβλίων εις την
Διευθυνσιν του Τμήματος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης,
προκειμένου δε περί εγγράφων εις την Διεύθυνσιν των Γ ενικών
Αρχείων του Κράτους.
Εις το προσωπικόν των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους απα
γορεύεται η κατοχή και η αγορά των εν των άρθρ. 2 σναφερομενων εγγράφων προς ιδιωτικήν χρήσιν.
Αρθρ. 14. Η εν τω προυπολογισμώ του Υπουργείου Θρη
σκευμάτων και Εθνικής Παιδείας αναγραφομένη πιστωσις υπέρ
των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους δι' έξοδα εσωτερικής υπη
ρεσίας κλπ., ως και η εκ του ειδικού προϋπολογισμού Διδα
κτηρίων, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών παρεχομένη ετήσια
χορηγία, διατίθενται αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας,
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ήτα 6tc την ανοοαν ιστορικών εγγράφων και χειρογράφων,
πινάκων και Λιθογραφιών δ, έξοδο καθαριότητας φωτισμού,
θερραναεως προα/ατιμεως εργατών παραΛαβης κατ ενσποθηκεύσεως δημοσίων αρχείων επισκευών, διο την προμήθειαν
επίπλων, αρχειοθηκών, ειδικών μηχσνηαατων. στολών και κλη
τήρων, λινοστολών, φακέλλων, δελτίων, γραφικής ύλης, φω
τογραφικών ειδών', δια την_αγοραν και βίβλισδέτπσιν ιστορικών
δημοσιευμάτων. δια την εκδοσιν επιστημονικών εργασιών και
καταλόγων.
Το οδοιπορικό έξοδα και η ημερησίσ ■ απαξημιωστς του διευθοντού κοι των υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων αεταβαινσντων
δί υπηρεσίαν εντός της Επικρπτειας καταβάλλονται εκ του
προϋπολογισμού του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας και εκ
της τεστώσεως της αφορωσης ετς τα οδοιπορικά έξοδα της
Κεντρικής υπηρεσίας. Τίροκειιιενου περί έκτακτου αποστολής
εις το Εξωτερικόν, τα_ως ανω οδοιπορικά και η αποζημίωση;
βαρύνουσα, πποφάσει του Υπουργού, -τπς-εντη προηγούμενη
παραγράφω πιστώσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
Διω την διάδεσιν της εκ ίου ειδικού προϋπολογισμού διδα
κτηρίων, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών-ετήσιας χοσηγιαςτρος
τα Γ ενικά Αρχειπ.τρυ Κράτους ως και των δημιουργηθησομενων
τυχόν νέων πόρων συντασσεται ειηοιως -προϋπολογισμός υ
ποκείμενος εις την έγκριση· του Υπσυργσυ θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας,
Ο προϋπολογισμός συτσς υποβάλλεται -εις το Υπουργείον
Εθνικής Παιδείας εντόςτου ·μττνοςτ&εβσουαριομτιρσς-εγκρισιν,
εντός δε του μηνος Απριλίου υποβάλλεται τιρσς ΐγκρισιν ο
απολογισμός του λήξαντος -οικονομικού -έτους μετά πάντων
των σχετικών δικπιολσγηπκων-της -διαχειρίσεως‘Δια την διάθεστν των εκ της προς τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους ετήσιας χορηγίας πιστώσεων, εφ' όσσν μεν πρόκειται
περί δαπάνης 40.000 δραχμών ππαττεπαι:απάφασις--του-Διευθυντού, περην δε του ποσούτούτου,απόφασις της Επιτροπής
και εγκριαιςτου Υττρμργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας'.
Η εντός " ’ παράγραφος ετροπσποιήθη ωςπνω δια του άοθρ,
8 Νόμ. 33/1943 κστωτ. σελ. “756.
Άρθρ. 15. Επιτρέπεται ειςτον Υπουργόν θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας vcouvunni εκτακια^ττπιμβάσείς-ρετ'τδιωτων
προς αγοράν εγγράφων που εντωτιρθρ. 2 οριζόμενου-περιε
χομένου .υπέρ των Γενικών Αρχείων μετά γνωμοδοτησιν της
εν τω.άρθρ. 10 οριζόμενης Επιτροπής.
Η σύμβασης αυτή υτΓσβάλλετοι.ρεπί 'καταλόγου-των-σγοροζομένων, εγγράφων προς εγκρισιν εις το Υπουργικόν Συμβού
λων .
Άρθρ. 16. Αι σύλλογοί εγγράφων καχαργουμένων αρχείων
και διαλυομένων ιδιωτικών επιστημονικών σωματείων και μονοστηρίων, κατατίθενται εις το Γενικά Αρχεία του Κράτους. Χει
ρόγραφο των αυτών ως ανω υπηρεσιακών αρχών-ή νομικών
προσώπων, κατατίθενται ειςτο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής
Βιβλιοθήκης.
Άρθρ. 17. Επιτρέπεται εις τον επί των θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας Υπουργόν σπως, μετά ΠΡάτασιντηςΕττπρσπης
των Γενικών Αρχείων του -Κράτους, και ττροκειυενου περί εκ
κλησιαστικών ιδρυμάτων μετε σύμφωνον γνώμην της ίερας
Συνόδου, διστπσση την πποσπυαιν εκ μυναστι'ΐυιωκων αρχείων
η ιστορικών αρχείων ή Βιβλιοθηκών υπαγόμενων εις την αρ
μοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και την -κατόθεοιν
εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους η το Τμήμα ΧεαοογραΦων
της Εθνικής ΒιΒλιοθηκηςπολιτημων εγγράφων κε χειρογράφων.
ων η συντηρησις ήθελε κοιθη πλημμελής.
Άρθρ 16. Τη αττησει ερευνητών -επιστημόνων δυνατοί ο
Διευθυντής των Γενικών Αρχείων να ςητηση τον δανεισμόν
χειρογράφων -ή -έγγραφων οττοκειμενων -εν ’αρχειοις εκκλησιοστικοις και μοναστηριακός ιδρύμσσι. -αρχείοις - ει ευ π φονικών
εταιρειών και δημοσίων βιβλιοθηκών.
Τα ως άνω δανειζόμενα χειρόγραφα και έγγραφα 'κατατίθενται
προς μελέτην εις τα Γ ενικά Αρχεία επί χρονικόν διάστημά μη
δυνάμενον να, υπερβη τους εξ μήνας.
Η φοσντίς της .μεταφοράς ανατίθεται εις τας κατά τοττους
Νομαρχίας.

Άρθρ. 19. Ιδιωται και ιδιωτικά επιστημονικά σωματεία, κάτοχοι
ιστορικών έγγραφων, δυναντα να καταθετωσ. ταυτα εις το
Γ ενικά Αρχεία διατηρουντες το δικαίωμα της κατά βούληοιν
αναληφεως
Επί τη κσταθεσει και αναλήψει των τοιούτων έγγραφων
συντασσεται λεπτομερές πρακτικόν
Άρθρ. 20. Μέχρι της οργανωσεως εν τη Σχολή δημοσίων
υπαλλήλων ειδικού τμήματος, δυναται μετά προηγουμενην έ
γκριση του Υπουργού θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, ο
Διευθυντής των Γενικών Αρχείων να οργανώση ειδικά μαθηματο
παλαιογραφίας και αρχειακών ερευνών μετά πρακτικών ασκή
σεων άνευ ουδεμιας επιβαρύνσεως του προϋπολογισμού του
Κράτους Τα μαθήματα τούτα δύνανται να παρακολουθωσ το
προσωπικόν των Γ ενικών Αρχείων, οι αρχειοφύλακες και οι
βοηθοί των επαρχιακών αρχείων, οι παρά τω Διδασκαλειω της
Μέσης Εκπαιδευσεως μετεκπαιδευόμενοι καθηνηταί. ψοιτηταί
και φιλίστορες καθόλου. Το οδοιπορικά έξοδα των επαρχιακών
υπαλλήλων βαουνουσ. τους ίδιους
Άρθρ. 21. Διά την επιθεωρηοιν των ιστορικών αρχείων δυναται
ο επί των θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Υπουργός να
χρησιμοποιη και το προσωπικόν της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου.
Άρθρ. 22. Επιτρέπεται εις την Διεύθυνοιν των Γενικών Αρ
χείων, σπως. μετά προηγούμενην έγκρισιν του Υπουργείου
Θρησκευμάτων-και Εθνικής Παιδείας, οργάνωση εκθ,εσεις χει
ρογράφων κοι έγγραφων χόριν του κοινού.
Μεταξύ των--εκθεμάτων δύνανται.να ττεριληφθώσιν. αδεία του
αρμοδίου Υπουργού κοι χειρόγραφα ή έγγραφα ανήκοντο εις
άλλος κρατικός υπηρεσίας η οργανισμούς. Κατα την τταραλεβην
και παράδοσιν των τοισυτων εκθεμάτων συντασσεται λεπτομε
ρές τιρωτόκολλον υττογραφόμενον υπό των Διευθυντών της
παρσδιδουσηά και-παραλαμβανούσης υττηρεοίας και υπό των
Προέδρων των.Συμβουλίων εφ όσον τοιαύτα λειτομργουσιν,
Αί σχεπκαί δαπάναι ενεργουνται εκ της υπό του ειδικού
προϋπολογισμού του Α.Ν. 775/1937 προβλεπομένης πιστώσεως
δια χορηγίαν πρσς τρ Γενικό Αρχεία του Κράτους.
Μόνιμα Τοπικά Αρχείο
Άρθρ. 23. Επιτρέπεται η διά R Λ/τος, μετά πρότασιν της
Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων ίδρυσις μονίμων τοπικών ι
στορικών αρχείων εν Δήμσις. Μοναστηριαις ή ειιιοτημονικοίς
ιδρύμασιν, υπαγόμενων εις την δικαιοδοσίαν των Γενικών Αρ
χείων
Βάσει της άνω διστάξεως συνεστήθη α) Ιστορικόν Αρχείον
Γορτυνίας.χν Δημηταόνη, δια του ΚΛ. 25 Νοεμ. 1943/ 7 Οεβρ.
1944, β) μόνιμόν τοπικόν ιστορικόν Αρχείον εν Κοζάνη δια του
Β.Δ. 13 Ιουλ./Ι Αυγ. 1945 και γ) Αρχείον Κυκλάδων, βαρύνον
τον Δήμον-Ερμουπόλεως δια του Β.Δ. 16/22 Ιουν. 1946.
Η συντηρησις-των αρχείων τούτων βαρύνει τους σχετικούς
δήμους.
Άρθρ. 24. Σκσπος των μονίμων τοπικών αρχείων είναι η επί
το αυτό συναγωγή -και συντηρησις δημοσίων ή ιδιωτικών έγ
γραφων .οφσρων-των -εις την τοπικήν ιστορίαν.
Εις τα μόνωα τστπκα αρχεία ειοανοντσι πάντα το εγγραοο
των κατά τοποος δημοσίων κε κοινοτικών υπηρεσιών τα πολαιοτεοε μιας πεντηκονταετίας.
Άοθρ..25. Απανορειιετπι η εφ οκοδηπστε λογω εξαγωγή των
εις τα τσπικα ασχεια ευρισκόμενων-έγγραφων.
Άρθρ. 26. Τα μόνιμα τοπικά αρχεία συντηρούνται δαπαναις
των δηοωνήχπνοτηιων & εττρπας-πιστωσεως αναγραφόμενης
εν τω προϋπολογισμό) αυτών και εγκοινομενης υπό του Νο
μάρχου. ττλην αν την όΛρν-δαπανην-η μέρας αυτής οναλάβη
ναός, μονασττριυν, ιυιιικσς σργπνισρος δημοσίου η ιδιωτικού
δικαίου, κληροδότημα, -ιδιωτική δωστο κ.λττ.
Άρθρ. 77. 'Πρσταοε. τς Επιτροπής των Γενικών Αρχείων,
δυνατοί οεττ των θρηοκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Υπουργός
να διαθέτη εκαστοτε χρημρτικπ .πορά-εκ των καθ όλου ττορων
των Γενικών Αρχείων των τε εν τω Προυπολογιομω του Υ
πουργείου της Παιδείας και .εν τω ειδικώ προϋπολογισμό) Δι
δακτηρίων. Γραμμάτων και Καλών Τεχνών ανσγεγραμμενων.
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προς ενΐσχυσιν των ήδη λειτουργούντων ή ιδρυθησομένων
τοπικών αρχείων'
Το άρθρ. 27 αντικατεστάθη ως ανω διο του αοθρ 1 Νόμ.
1221/1944 (ΦΕΚ Α 36)
Το άοθρ. 28. Ως παράρτημα των τοπικών αρχείων δύναται
να καταρτισθή και συλλογή ιστορικών κειμήλιων, πεοιλαμβάνουσα
πίνακας, λιθογραφίας, σημαίας, όπλα, σφραγίδας, έντυπα κ.λπ.
Αρθρ. 29 Παρ εκάστω τοπικώ αρχειω καθίσταται εποπτική
επιτροπή διοριζόμενη δια πράξεως του Υπουργού Θρησκευμά
των και Εθνικής Παιδείας, ποοτάσει του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου και αποτελουμενη: α) Εκ του κατά τόπους Μητρο
πολίτου ή του τοποτηρητου αυτου, β) εκ του Δήμαρχου ή
Προέδρου της Κοινότητος, γ) εκ του Γυμνασιάρχου ή του
Διευθυντου Αστικού Σχολείου, δ) εκ δύο εντοπίων λογιών
ασχολούμενων περί ιστορικας μελετάς. Εφ οσον δε των προς
λειτουργίαν του αρχείου δαπανών μετεχει ναός, μοναστηριον,
τοπικος οονανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, κληροδότημα
κ.λπ. προστίθεται ανα εν μέλος εξ εκάστου τούτων υποδεικνυόμενον υπό του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η εποπτική επιτροπή: α)εφορεύει επί της καθολου λειτουργίας
του ιδρύματος, β) εισηγείται εις το Υπουργείον τον διορισμόν
εμμίσθου ή αμίσθου Διευθυντού. γ) εισηγείται εις την Επιτροπήν
των Γενικών Αρχείων του Κράτους την αγοράν εκ των πόρων
του ιδρύματος ιστορικών εγγράφων και χειρογράφων, δ) υπο
βάλλει κατα το τέλος εκάστου έτους προς το Υπουργείον και
το Γενικά Αρχεία του Κράτους λεπτομερή εκθεσιν των πε
πραγμένων.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ■ εκλεγεται ανα τριετίαν μεταξύ
των μελών, έχει δε την κρατούσαν ψήφον εν ισοψηφία. Εφ'
όσον ο κατά τόπους Μητροπολίτης μετέχει της Επιτροπής,
ούτος καθίσταται αυτοδικαίως Πρόεδρος.
Εν των νεωτέρων μελών, οριζόμενον υπό του Προέδρου,
εκτελεί καθήκοντα γραμματέως και τηρεί τα πρακτικά εν ιδίω
βιβλίων υπογραφόμενα υπό πάντων των μελών.
Η επιτροπή θεωρείται εν απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη
είναι πλειονα των απάντων.
Αρθρ. 30. 'Εμμισθος ή άμισθος Διευθυντής του τοπικού
αρχείου διορίζεται δια πράξεως του Υπουργού θρησκευμάτων
και Εθνικής Παιδείας, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής ή της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστήμιου ή λόγος ασχολούμενος περί την
τοπικήν ιστορίαν.
Η Διευθυνσις του αρχείου δύναται να ανατεθή άνευ μισθού
ή επι προσθέτω αποζημιώσει εις Διευθυντάς τοπικών βιβλιοθηκών
και άλλους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
Ο μισθός η το επιμίσθιον του Διευθυντου ορίζεται αναλόγως
των πόρων του ιδρύματος.
Αρθρ. 31. Ο έμμισθος η άμισθος Διευθυντής ευθυνεται δια
την κανονικήν λειτουργάν του καταστήματος, την ασοαλειαν
και την καλήν καταστασιν των ιστορικών αυτου συλλογών, της
βιβλιοθήκης και των λοιπών αντικειμένων τηρεί τα βιβλία,
διεξανε: την αλληλογραφίαν γραφών εν αναγκη και απ ευθείας
προς τας διαοοοους δημοσίας αοχας και τηρεί την σφραγίδο.
ης το τε συμβολον και η επιγραοη ορίζονται αποφασει της
Επιτροπής των Γενικών Αρχείων. Υπαρχουσης ανανκπς γρσφεως διο την υπηρεσίαν αυτου. ορίζει τούτον άμισθον ο δή
μαρχος ή ο ποοεδοος της κοινοτητος εκ του προσωπικού της
υπηρεσίας αυτού.
Τον Διευθυντήν αποντα ή κωλυομενον αναπληροί ο πρόεδρος
της εποπτικής επιτροπής δί ενός των μελών αυτής.
Αρθρ. 32. Διαλυομένου δί οιονδήποτε λογον του τοπικού
αρχείου αι σύλλογοί αυτού παραλαμβάνοντα; υπο της υπηρεσίας
των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους.
Αρχείον Ιονίου Γερουσίας
Αρθρ. 33. Το εν Κερκύρα Αρχειον της ίονιου Γερουσίας
διατηρείται εξαρτώμενον αμέσως εκ των Γ ενικών Αρχείων.
Προισταται δε αυτού Διευθυντής έχων τον βαθμόν και τον
μισθόν γραμματέως β' τάξεως. διοριζόμενος δια Ρ. Λ/της εχων
δε πτυχιον Νομικής η Φιλοσοφικής Σχολής ημετερου η αλλο
δαπού ομοταγούς Πανεπιστήμιου και γνωστής της ιταλικής

γλωσσης ή λόγος (γνώστης της ιταλικής γλωσσης) ασχοληθείς
περί την νεωτέραν ελληνικήν ιστορίαν και παρασχων αποδείξεις
ικανοτητος περί την έκδοσιν αρχειακών εργασιών.
Εις αυτόν ανατίθεται και έκτακτος υπηρεσία εν άλλοις αοχειοις
της Επτάνησου. Εκ του προυπολονισυού των Γ ενικών Αρχείων
του Κράτους διατίθεται ετήσια πιστωσις μέχρι δραχ. 3.000 δί
έξοδα λειτουργίας του Αρχείου της Ιονιου Γ ερουσίας.
Αρθρ 34 Δύνανται δια Β.Δ/των προκαλουμενων υπό του
Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας να ρυθμισθωσι
ζητήματα αφοοωντα εις την εφαρμογήν του παοοντος Νομού
και την εσωτερικήν λειτουργίαν των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους και των μονίμων τοπικών αρχείων ως και τον τρόπον
διαθέσεως των πόρων αυτών.
Μεταβατικοί Διατάξεις
Αρθρ. 35. Κατά την πρωτην εφαρμογήν του παρόντος Νόμου,
η Επιτροπή των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους παραμένει ως
νυν έχει μέχρι περατος της θητείας αυτής, των σχετικών
διατάξεων του αρθρ. 10 του παρόντος εχουσών ισχυν από 1ης
Ιαν. 1940.
Αρθρ. 36. Καταογουνται α διατάξεις των Νομ. 380/ 1914
’περί ιδρύσεως υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους',
(1289 /1918 "περί ιδρύσεως μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου
εν Ύδρα·], 1331/1918 'περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών
του Νόμ. 380' περί Γ ενικών Αρχείων του Κράτους' και του Α.Ν.
444/1937 'περί συμπληρωσεως του από 13/18 Νοεμ. 1914 υπ
αριθ. 380 Νόμου 'περί ιδρύσεως υπηρεσίας των Γ ενικών Αρχείων
του Κράτους'.
^
Ο Νόμ. 1289/1918 επανήχθη εν ισχύϊ Ota του άρθρ. 14 Νόμ.
33/1943.
Αρθρ. 37. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της
δημοσιεύσεως αυτου εις την Εφημερίδα της Κυβεονήσεως.
β.

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ 33
της 30/30 Απρ. 1943 (ΦΕΚ Α' 113)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρωσεως διατάξεων του' Α.Ν
2027/39 'περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας των Γενικών
Αρχείων του Κράτους
Εκυρώθη και διετηρήθη εν ισχύι δια της υπ' αριθ. 294 της
30/30 Μαίου 1946 (ΦΕΚ Α' 186) Πράξεως Υπουργ. Συμβουλίου.
Αρθρ. 1-4. (Τροποποιούνται τα άρθρ. 1. 7. 8 και 9 Α.Ν.
2027/1939).
Αρθρ. 5. Απαγορεύεται η πώλησις δημοσίων εγγράφων και
χειρογράφων της εποχής της Επαναστασεως και εξής υπο
ιδιωτών προς ιδιώτας ή Οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου.
Τα Γενικά Αρχείο του Κράτους υποχρεουνται να αγοράζωσι
τούτα αντί τιμήματος οριζόμενου εκαστοτε υπο της Επιτροπής.
Ο παραβάτης διώκεται εγκλησει των Γ ενικών Αρχείων του
Κρατουά και τιμωρείται δια ψυλακισεως ενός μηνος μέχρι πεντε
ετών και δια χρηματικής ποινής μέχρι του 10/πλασίου της αξίας
του πωληθεντος έγγραφου
Αρθρ. 6. Οι διάδοχοι των αφυπηρετουντων συμβολαιογράφων
υποχρεουνται vc υποβαλωσιν εντός προθεσμίας τριών μηνών,
αφ' ης ήθελον αναλάβη την διεύθυνσιν των συμβολαιογραφείων,
προς τον Διευθυντήν των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους δήλωσιν
των κωδίκων και των αρχείων, άτινα παρέλαβον nape του
ποοκατοχου των, ποιούμενοι ιδιαιτέραν μνείαν των εχόντων
ιστορικήν αξίαν γραπτών μνημείων (συγιλλίων κ.λπ.).
Η ανωτέρω διάταξις δεν ισχύει δια τας πόλεις ένθα λειτουρνουσι μόνιμα τοπικό αρχεία εις την διεύθυνσιν των οποίων δέον
να υποβάλλεται η σχετική δηλωσις.
Ot παραβαται των ανωτέρω διατάξεων υπάγονται εις τας
διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 4 του Α.Ν. 2027/39.
Αρθρ. 7. Εν τω προϋπολογισμό) του Υπουργείου Θρησκευ
μάτων και Εθνικής Παιδείας αναγράφεται κατ' έτος πιστωσις
υπέρ των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους ανερχομένη εις
1.000.000 δραχμών και διαπθεμένη κατα τα εν τω άρθρ. 14
του Α.Ν. 2027/1939 οριζόμενα.
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Ή ανωτέρω πίστωσις δύναται ν αυξανηται ή να ελαττούται
δια κοινής αποφασεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Οικονομικών'
Η εντός ’ " παοάγρα®ος προσετέθη δια του Νομ 1514/1944.
Άοθρ. 6. (Τροποποιείτο, το αοθρ 14 Α.Ν. 2027/1939;
Άρθρ 9- Αι σύλλογοι έγγραφων καταργουμενων αρχείων,
διαλυόμενων ιδιωτικών επιστημονικών σωματείων και πατριωτι
κών εταιρειών κατατίθενται εις τα Γ ενικά Αρχεία του Κράτους
Η καταστροφή άχρηστων αρχείων των ανωτέρω νομικών
προσώπων επιτρέπεται μονον κατόπιν εγκρισεως της Επιτροπής
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Αρθρ. 10. ΔΓ αποφασεως του Υπουργείου Θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας προτασει του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων
του Κράτους ορίζοντα, συμπληρωματικοί σποθηκαι εις κενούς
χώρους δημοσίων κτιρίων, είτε εν αναγκη εις ιδιωτικό οικήματα
επι ενοικιω προς φυλαξιν των αρχειακών συλλογών.
Η ενοικίασις ιδιωτικού οικήματος προς φύλαΕιν αρχείων προϋ
ποθέτει σύμφωνον γνώμην της υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών, ητις ανολαμβανει και την σχετικήν
δαπανην
Άρθρ. 11. Το Γενικόν Χημειον του Κράτους, ως και πασα
αρμόδια υπηρεσία υποχρεουται να παρεχη προς τα Γ ενικά
Αρχεία του Κράτους πασαν επιστημονικήν η τεχνικήν οδηγίαν
σχετιζομένην προς την υγιεινήν των έγγραφων.
Αρθρ. 12. Κατόπιν-αιτησεως επιστημονικών ιδρυμάτων και
ερευνητών ημεδαπών η αλλοδαπών δυνατοί η υπηρεσία των
Γ ενικών Αρχείων του Κράτους να παρεχη φωτογραφικά αντίτυπα
εγγράφων κατόπιν αδειας του Διευθυντου. των δαπανών λογιζομενων εις βάρος τού αιτουντος.
Άρθρ. 13. Ο Διευθυντής εντός του σ' διμήνου έκαστου έτους
υποβάλλει εις το προϊστάμενον Υπουργείον εκθεσιν των υπό
τας υπηρεσίας των Αρχείων του Κράτσυς κατα το λήξαν έτος
πεπραγμένων.
Άρθρ. 14. Επαναφερονται εν ισχύί αι διατάξεις του Νόμ.
1289/18 "περί ιδρυσεως μονίμου τοπικού Αρχείου εν Ύδρα'
πλην των υπό του αρθρ. 13 οριζόμενων.
4.

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 1221
της 10 Ιαν./25 Φεβρ. 1944 (ΦΕΚ Α' 36)
Περί τροποποιησεως και συμπληρωσεως διατάξεων πνών του
Α.Ν. 2027/1939 'περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας των
Γενικών Αρχείων του Κράτους'.
Άρθρ. 1. (Τροποποιείται το αρθρ. 27 του Α.Ν. 2027/1939,
ανωτ. σελ. 754).
Άρθρ 2. (Τροποποιείται το εδάΦ. δ του αρθρ. 7 του Α.Ν.
2027/1939. ανωτ. σελ. 750).
ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 1514
της 30 Ιουν./8 Ιουλ 1944 (ΦΕΚ Α' 137)
Περί προσθήκης εις τον Νομ. 33/1943 περί τροποποιησεως
και συμπληρωσεως διατάξεων του Α.Ν. 2027/39.

3 και 7 του Ν.Δ 825/1971 'περί οργανώσεως. λειτουργίας και
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνησεως'. δ)
την εν τω πρακτικω της υπ αριθ 279/16.2 1972. παρ. 10)συνεδριας της Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους,
εμπεριεχομενην προτασιν και 3)την υπ αριθ. 368/1972 γνωμοδοτησιν του Συμβουλίου της Επικράτειας, προτασει των Ημετερων Υπουργών nape τω Πρωθυπουργώ, Εσωτερικών και
Πολιτισμού και Επιστήμων, αποφασίσαμε ν κοι διατασσομεν:
Αρθρ 1.1. Συνισταται εν Βολω Μαγνησίας Τοπικον Ιστορικόν
Αρχειον Θεσσαλίας' υπαγομενον εις το Υπουργείον Πολιτισμού
και Επιστήμων και εξαρτωμενον εκ των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών.
2.
Η συντηρησις και λειτουργία του ιδρυόμενου Ιστορικού
Αρχείου βάρυνε; την Εταιρείαν Θεσσαλικων Ερευνών, η δε
στέγασις αυτου τον Δήμον Βόλου.
Άρθρ. 2. Δια την διοικησιν. διαχειρισιν και εν γενει λειτουργίαν
(αρθρ. 29 παρ. 2 και επ του Α.Ν. 2027/39) του Τοπικου Ιστορικού
Αρχείου Θεσσαλίας καθίσταται Εξαμελής Εποπτική Επιτροπή
διοριζόμενη δια ποάξεως του Υπουργού Πολιτισμού κα; Επι
στήμων, εκδιδομενης κατόπιν προταοεως του Δημοτικού Συμ
βουλίου Βόλου, εγκρινομενης δι αποφασεως της Νομαρχίας
Μαγνησίας και αποτελουμενη α) εκ του Μητροπολίτου Δημπτριάδος η του Τοποτηρητου αυτου. βί εκ του Δήμαρχου Βόλου,
γ) εξ ενός Γυμνασιαρχου Βολου. δί εκ δυο εντοπίων λογιών
ασχολούμενων περί τας ιστορικός μελετάς και ε> εξ ενός
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεσσαλικων
Ερευνών.
Άρθρ. 3. Εις το ως ανω ιδρυομενον Ιστορικόν Αρχειον θέλουσι
μεταβιβασθη πόντε τα εν τη περιοχή του Νομού Μαγνησίας
εις πρωτην φασιν και εις την λοιπήν περιοχήν, της Θεσσαλίας
εις δεύτερον και μέχρι της ιδρυοεως τοιουτων Τοπικων Ιστορικών
Αρχείων εις ετέρους Νομούς της περιοχής ταυτης, φυλασσόμενα
ιστορικά έγγραφα και διάφορο κειμήλια υπο δημοσίων, Εκκλη
σιαστικών ή δημοτικών και κοινοτικών αρχών ή υπό ιδιωτων
παραχωρούμενα τοιαύτα χαρακτηριζόμενα ως δημόσιο αρχεία
κατα την έννοιαν του αρθρ. 2 του Α.Ν. 2027/1939.
Η επιλογή των ιστορικών τούτων έγγραφων και κειμηλίων
θέλει πραγματοποιηθη υπό Τριμελούς Επιτροπής συγκροτού
μενης δΓ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστήμων
και αποτελουμενης υπό του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων
του Κράτους ή αντιπροσώπου αυτου, ενός δημοτικού υπαλλήλου
και ενός λογιου, φιλολογου καθηγητου η και ιδιώτου ιστορικού,
κατά προτιμησιν μέλους της Εταιρείας Θεσσαλικων Ερευνών,
των δύο τελευταίων κατόπιν προτάσεως του Νομάρχου Μα
γνησίας.
Εις τον Ημετερον επί του Πολιτισμού και Επιστήμων Υπουρ
γόν, ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτελεσιν του παρόντος
Δ/τος.

5.

Εκυρώθη και διετηρπθη εν ισχυι διά της υπ' αριθ. 294/1946
(ΦΕΚ Α' 186) Πραξ Υπ.Συμβουλίου
Άρθοον μονον. (Προστίθεται παοαγραφος ας το αοθρ. 7
Νομ 33/1943).
Η ανωτέρω πιστωσς δυνατσ ν' αυξανηται ή να ελαττούται
διο κοινής αποφασεως των Υπουρνων Εθνικής Παιδείας και
Οικονομικών.

7.

ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 1326
της 16/18 Ιαν. 1973(ΦΕΚ Α 16!
Περί συμπληρωσεως των διατάξεων του Α.Ν. 2027/1939,
'περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων
του Κράτους'
Αρθρ. 1. -(Προστίθεται αρθρ. 12α ας τον Α.Ν. 2027/1939,
ανωτ.αοιθ.2).
Άρθρ. 2. -Η ισχύς του παοοντος αρχεται απο της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνησεως.
δ.

6

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 565
της 9/23 Σεπτ. 1972 (ΦΕΚ Α' 165)
Περί ιδρυσεως Τοπικού ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας εν
Βόλω.
Έχοντες υπ' όφιν: ι) τας διατάξεις αί του Εώι,/1972 'περί
κωδικοποιησεως εις ενιαιον κείμενον των ισχυουαων διατάξεων
περί Υπουργικού Συμβουλίου κα: Υπουργείων , β) των αρθρ. 23
εως και 32 του Α.Ν. 2027/1939 'περ; αναδιοργανωσεως της
Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κοστους', γ) των αρθρ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 30S
της 5/20 Απο. 1973 (ΦΕΚ Α 92)
Περ: ιδρυσεως Τοπικού Ιστορικού Αρχείου εν Αλεξανδρουπόλει.
Έχοντες υπ' όψει
1) Τας διατάξεις α) των άρθρ. 23 εως και 32 του Α.Ν.
3027/1939 'περί αναδιοργανωσεως της Υπηρεσ.ας των Γενικών
Αρχείων του Κράτους', β) των αρθρ. 29 και 31 της υπ' αριθ.
11020/1.7.72 αποφασεως του Πρωθυπουργού "περί οογανωσεως
του Υπουργείου Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής'

7

πουργό). Εσωτερικών και Πολιπσμού και Επιστήμων. απεΦασι• ΦΕΚ 465/ 1972 τευχ.Β'), 2) την πρότασιν της υπαριθ.284
σαμεν και διατασαομεν:
/14.7.1972 συνεδρίας πρότασιν της υπ' αριθ.284/14.7.1972 συ
Αρθρ. 1.-1. Συνισταται εν Λαμία Φθιωπδος 'Τοπικον Ιστορικόν
νεδρίας της Ειτιτρσπής των Γενικών Αρχείων ταυ Κράτους, 3)
Αρχείον Λαμίας' υπαγομενον εις το Υπουργειον Πολιπσμού και
την υπ' αρι6_ 11300/Δ/5.7.72 απσφασιν ταυ Πρωθυπουργού
Επιστήμων και εξαρτωμενον εκ των Γ ενικών Αρχείων του
'περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του παρα τω Υπουργείω
Κράτους, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών.
Προγραμμαπσμου και Κυβερνητικής Πολίτικης Υπουργού παρα
2. Η συντηρησις. η λειτουρνία και η στέγασις του ιδρυομένου
τω Πρωθυπουργοί κ.λπ.' (ΦΕΚ 473/1972 τευχ.Β ) και 4) την υπ
Ιστορικού Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Λαμιέων.
αριθ. 69/1973 γνωρμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικράτειας,
Άρθρ.2.-Διά την διοικησιν. διαχείρισιν και εν γενει λειτουργίαν
ποοτασει των Ημετέρων Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργοί.
του ιδρυόμενου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Λαμίας συνιστάται
Εσωτερικών και Πολιπσμου και Επιστημών, απεφασισαμεν και
διατασαομεν:
πενταμελής Εποππκή Επιτροπή διοριζόμενη δια πράξεως του
Υπουργού Πολιπσμού και Επιστημών κατόπιν προτάσεως του
Άρθρ. 1.-1.Συνιστάται εν Αλεξανδρουπόλει Έβρου "Τοπικόν
IcrroptKpv Αρχείον Αλεξανδρουπολεως' υπαγομενον εις το ΥΔημοπκού Συμβουλίου Λαμίας εγκρινομένης δι σποφασεως της
Νομαρχίας Φθιωπδος και αποτελουμενη α) εκ του Μητροπολίτου
πουογείον Πολιπσμού και Επιστήμων και εξαρτωμενον εκ των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία
Φθιωπδος ή του τοπορητητου αυτού, β) εκ του Δήμαρχου
αυτών.
Λαμιέων. γ) εξ ενός Γυμνασιαρχου Λαμίας και δ) εκ δύο εντοπίων
2.
Η συντηρησις, η λειτουργία και η στεγασις του ιδρυόμενου λογιών ασχολουμένων περί τας ιστορικας μελετάς. Δια της
ιστορικού Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Αλεξανδρουπολεως.
πράξεως ορίζονται και τσ αναπληρωματικό μέλη της ως άνω
Αρθρο.2 -Διό την διοικησιν. διαχείρισιν και εν γένει λειτουρ
εποππκής Επιτροπής.
Άρθρ. 3 - Εις το ως άνω ιδρυόμενον Ιστορικόν Αρχείον
γίαν του ιδρυόμενου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αλεξανδρουπολεως συνιστάται πενταμελής Εποπτική Επιτροπή διοριζόμενη
θέλουσι μεταβιβασθή πάντα το εν τη περιοχή του Νομού
δια πράξεως του Υπουργού Πολιπσμού και Επιστημών, κατόπιν
Φθιώπδος φυλασσόμενα ιστορικά έγγραφα και διάφορα κειμήλια
προτάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρουπολεως ευπο δημοσίων Εκκλησιαστικών ή Δημοπκών και Κοινοτικών
γκρινομένης δΓ αποφάσεως της Νομαρχίας Έβρου και αποτεΑρχών ή υπό ιδιωτών παραχωρούμενα τοιαύτα χαρακτηριζόμενα
λουμενη α) εκ του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπολεως και Σαμο
ως δημόσια αρχεία κατά την έννοιαν του αρθρ.2 του Α.Ν.
2027/1939.
θράκης ή του τοποτηρητού αυτού, β) εκ του Δημάρχου ΑλεΗ επιλογή των ιστορικών τούτων εγγράφων και κειμηλίων
ξανδρουπόλεως, γ) εξ ενός Γυμνασιάρχου Αλεξανδρουπολεως
και δ) εκ δύο εντοπίων λογιών ασχολούμενων περί τας ιστοοικάς
θέλει πραγματοποιηθη υπό τριμελούς Επιτροπής συγκροτού
μελετάς.
μενης δΓ αποφάσεως του Υπουργού Πολιπσμού και Επιστήμων
καί αποτελουμένης υπό του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων
Δια της αυτής πράξεως ορίζονται και τα αναπληρωματικά
μέλη της ως άνω Εποπτικής Επιτροπής.
του Κράτους ή ανππροσώπου αυτού, ενός Δημοπκού υπαλλήλου
Άρθρ. 3. -Εις το ως άνω ιδρυόμενον Ιστορικόν Αρχείον
και ενός λογιου ή φιλολόγου καθηγητού ή και ιδιώτου ιστορικού,
θέλουσι μεταβιβασθή πάντα τα εν τη περιοχή του Νομού Έβρου
των δύο τελευταίων κατόπιν προτάσεως του Νομάρχου Φθιω
εις πρωτην φάσιν και εις την λοιπήν περιοχήν της Ανατολικής
πδος
Μακεδονίας και Θράκης εις δευτέραν και μέχρι της ιδρύσεως
Εις τον Ημέτερον επί του Πολιπσμού και Επιστημών Υπουρ
τοιούτων Τοπικών Ιστορικών Αρχείων εις ετερους Νομούς της
γόν. ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
περιοχής ταύτης. φυλασσόμενα ιστορικά έγγραφα και διάφορα
Διατάγματος.
κειμήλια υπό δημοσίων. Εκκλησιαστικών ή δημοτικών και κοι
νοτικών Αρχών ή υπό ιδιωτών παραχωρούμενα τοιαύτα χαρα
10.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 353
κτηριζόμενα ως δημόσια αρχεία κότα την έννοιαν του άρθρ. 2
της 21 Σεπτ./3 Οκτώ. 1973 (ΦΕΚ Α' 262)
του A.N.2027/193S.
Περί ιδρύσεως Τοπικού Ιστορικού Αρχείου εν Πάτραις.
Η επιλογή των ιστοικών τούτων εγγράφων και κειμηλίων θέλει
Άρθρ. 1.-1. Συνισταται εν Πάτραις-Αχαιας "Τοπικον Ιστορικόν
πραγματοποιηθη υπό τριμελούς επιτροπής συγκροτούμενης δΓ
Αρχείον' υπαγομενον εις το Υπουργείο Πολιπσμού και Επιστή
αποωασεως του Υπουργού Πολιπσμού και Επιστήμων και απομων και εξαρτωμενον εκ των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους,
τελουμενης υπο του Διευθυντου των Γενικών Αρχείων του
ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών.
Κράτους ή αντιπροσώπου αυτου. ενός Δημοτικού υπαλλήλου
2. Η συντηρησις. η λειτουργία και η στεγασις του ιδρυομένου
και ενός λογιου ή Φίλολογου καθηγητου ή και ιδιώτου ιστορικού,
Ιστορικού Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Πατοεων.
των δυο τελευταίων κατόπιν προτάσεως του Νομάρχου Εβρου.
Άρθο. 2. -Δια την Διοικησιν. διαχειοισιν και εν γένει λειτουρ
Εις τον Ημετερον επί του Πολιπσμού και Επιστημών Υπουρ
γόν. ανστίθεμεν την δημοσιευσιν κα; εκτελεσιν του παρόντος
γίαν του ιδρυόμενου Τοπικού ιστορικού Αρχείου Πατρών. συ1τρς.
νιστόται πενταμελής Εποπτική Επιτροπή, διοριζομένη δια προξεως του Υφυπουογου-Προισταμενου της Περιφερειακής Διοικήσεως Πελοπόννησου και Δυπκης Στερεός Ελλάδος, κατόπιν
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αοιθ. 309
προτάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρεων και αποτελου
της 5/20 Απρ. 1973 (ΦΈΚ Α' 92)
Περί ιδρύσεως Τοπικού Ιστορικού Αρχείου εν Λαμία.
μενη α) εκ του Μητροπολίτου Πατρών ή του τοποτηρητού
αυτού, β) εκ του Δήμαρχου Πατρέων. γ) εξ ενός Γ υμνασιάρχου
Εχοντες υπ όψει:
της Πόλεως των Πατρών και δ) εκ δύο εντοπίων λογιών
’) Τας διατάξεις α) των αρθρ 23 έως και 32 του Α.Ν.
ασχολουμένων περί τας ιστορικας μελετάς Δια της αυτής
2027 1939 'περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας των Γενικών
πράξεως ορίζοντα και τα αναπληρωματικά μέλη της ως άνω
«οχειών του Κράτους', β) των άρθρ. 29 και 31 της υπ' αριθ.
Εποπτικής Επιτροπής.
11020/1.7.72 αποφάσεως του Πρωθυπουργού 'περί οργανώσεως
Αρθρ. 3. -Εις το ως άνω ιδρυόμενον Ιστορικόν Αρχείον
■ου Υπουργείου Προγραμμαπσμού και Κυβερνηπκής Πολίτικης'
θέλουν μεταβιβασθή παντα τα εν τη περιοχή του Νομού Αχαιας
'-ΕΚ 465/1972 τεύχ.Β'), 2) την πρότασιν της υπ αριθ.2Β0/7.3.72
φυλασσόμενα ιστορικά έγγραφο και διάφορα κειμήλια υπό Δη
συνεδρίας της Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους.
μοσίων. εκκλησιαστικών ή Δημοπκών και Κοινοτικών αρχών ή
3) Την υπ αριθ. 11300/Δ/5.7.1972 αποφασιν του Πρωθυπουργού
υπο ιδιωτών παραχωρούμενα τοιαύτα. χαρακτηριζόμενα ως δη
7ερ; προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του παρά των Υπουργείω
μόσια αρχεία, κατά την έννοιαν του αρθρ. 2 του Α.Ν.2027/1939.
00Υ°ομμαπσμού κσ Κυβερνητικής Πολιτικής Υπουργού παρά
Η επιλογή των ιστορικών τούτων εγγράφων και κειμηλίων θέλει
Τω Πρωθυπουργοί κ.λπ.’ (ΦΕΚ 473/1972 τευχ. 8') και 4) την
πραγματοποιηθή υπο τριμελούς Επιτροπής, συγκροτουμένης δΓ
υπ α°ιθ· 6S/1973 γνωυοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρααποφάσεως του Υπουργού Πολιπσμού και Επιστημών και αποΤειας. προτάσει των Ημετερων Υπουργών παρα τω Πρωθυ
τελουμενης υπό του Διευθυντού των Γ ενικών Αρχείων του

ο

το Υπουργειον Πολιτισμού και Επιστήμων και εξαρτώμενον εκ
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως αποκεντρωμένη Υπη
ρεσία αυτών
2 Η στεγασις. συντηρησις και λειτουργία του δια του παρόντος
ιδρυόμενου Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Αιγινης
Αοθο.2 -Δια την διοικησιν διαχείρισιν και εν γένει λειτουργίαν
του ιδρυόμενου Μονίμου Τοπικού Ιστορικού και Λαογραφικού
Αρχείου Αιγινης συνισταται Εποπτική Επιτροπή συμφωνως τω
άρθρ 29 του Α.Ν.2027/1939. διοριζόμενη δια πράξεως του
Υπουργού Πολιτισμού και Επιστήμων, κατόπιν προτασεως του
11.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αοιθ. 678
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγινης
της 7/8 Οκτ 1974 (ΦΕΚ A 295)
Αρθρ.3 - Εις το ως ανω ιδρυόμενον Τοπικόν Ιστορικόν και
Γιερι ιδουσεως Τοπικού ιστορικού Αρχείου εν Λεωνιδιω
Λαογραφίκον Αρχειον θέλουν μεταβιβασθη παντο τα εν τη
Εχοντες υπ οψει
περιοχή της Νήσου Αιγινης φυλασσόμενα ιστορικά έγγραφα και
1. Τας διατάξεις των αρ6ρ.23 εως και 32 του Α.Ν.2027/1939
διάφορα κειμήλια υπο δημοσίων, εκκλησιαστικών, δημοτικών και
'περί αναδιοογανωσεως της Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων
κοινοτικών αρχών ή υπο ιδιωτών παραχωρουμενα τοιαυτα.
του Κράτους'.
χαρακτηριζόμενα ως δημοσία αρχεία, κατα την έννοιαν του
2. Τας διατάξεις του Ν.Δ.175/1973 περί Υπουργικού Συμ
αρθρ.2 του Α.Ν.2027/1939 Η επιλογή των Ιστορικών τούτων
βουλίου και Υπουργείων', ως ετροποποιήθη και ουνεπληοωθη
έγγραφων κα διάφορων κειμηλίων θέλει πραγματοποιηθη υπσ
δια του Ν.Δ.267/1974 περ, τροποποιησεως και συμπληοωσεως
τριμελούς Επιτροπής, συγκροτουμένης δι αποφαοεως του Υ
της περ; Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων νομοθεσίας'
πουργού Πολιτισμού και Επιστήμων και αποτελουμενης υπο του
(ΦΕΚ 2/74 τ.Α)
Δ/ντου των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους η ανππροσωπου
3 Την υπ αριθ 14984/1974 οποφασιν του Πρωθυπουργού
αυτου. ενός δημοτικού υπαλλήλου και ενός λογιου η φίλολογου
'περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υπουργού και Υφυπουργών, καθηγητου ή και ιδιώτου ιστορικού, των δύο τελευταίων κατόπιν
nape τω Πρωθυπουρνω' (ΦΕΚ 763/74 τ.Β ).
σχετικής προτασεως του Αναπληοωτού Νομαρχου-Προισταμε4.
Την προτασιν, διατυπωθεισαν κατα την υπ αριθ 293 νου του Διαμερίσματος Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής
/16.7.1973 συνεδρίαν της Επιτροπής των Γενικών Αρχείων του
Εις τον Ημετερον επί του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουρ
Κροτους.
γόν. ανατιθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παοοντος
£. Την υπ αριθ. 608/1974 γνωμοδοτηοιν του Συμβουλίου
Δ/τος.
Επικράτειας, προτασει των Ημετέρων Υπουργών παρά τω Πρω
θυπουργία. Εσωτερικών και Πολιτισμού και Επιστήμων, απεφα13.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ.188
σισαμεν και διατασσομεν:
της 14/29 Μαοτ.1975 (ΦΕΚ Α'52)
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Φάρων.
Άρθρ. 1.-1. Συνισταται εν Λεωνιδίω-Κυνουρίας Τοπίων Ι
στορικόν Αρχειον Αεωνιδίου', υπάγομενον εις το Υπουργειον
Αρθρον 1.
Πολιπσμου και Επιστημών και εξαρτώμενον εκ των Γ ενικών
Ίδρυσις Ιστορικού Αρχείου Φαρών.
Αρχείων του Κράτους ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών.
Ιδρύεται εις Φάρο 'Μόνιμόν Τοπικόν Ιστορικόν Αρχειον
2.
Η συντηρησις. η λειτουργία και η στεγασις του ιδρυόμενου 1
Φαρών', υπαγομενον εις το Υπουργειον Πολιπσμού και Επι
Ιστορικού Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Αεωνιδίου.
στήμων και εξαρτώμενον εκ των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους,
Αρθρ. 2.-Δια την διοικησιν, διαχείρισιν και εν γένει λειτουργίαν
ως αποκεντρωμένη υπηρεσία τούτων.
του ιδρυόμενου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αεωνιδίου, συνιστάται
2.
Η συντηρησις. η λειτουργία και η στεγασις του Ιδρυόμενου
Εποπτική Επιτροπή, συμφωνως τω Α.Ν.2027/1939. διοριξομενη
Ιστορικού Αρχείου, βαρύνει κατά τας διατάξεις του άρθρου 26
δια πράξεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, κατόπιν
του Α.Ν.2027/1939 επι μιαν εικοσαετίαν (20) το ανεγνωρισμενον
προτασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αεωνιδίου, υποκείμενης
Σωματειον 'Σύνδεσμος ο: φίλοι Φάρων' και εν συνεχεία την
εις έλεγχον του οικείου Νομάρχου.
Κοινότητα Φαρών.
Δια της αυτής πράξεως και κατά την αυτήν διαδικασίαν
ορίζονται και tc αναπληρωματικά μέλη της ως.άνω Εποπτικής
Αρθρον 2.
Επιτροπής.
Προσωπικον-Διοικησις-Εποπτεια.
Αρθρ. 3.-Εις το ως ανω ιδουόμενον Αρχειον θέλουν μετα1. Η διοικησις. εποπτεία και η εν γενε; λειτουργία του
βιβασθή παντα το εν τη περιοχή της επαρχίας Κυνουοιας η
ιδρυόμενου 'Μονίμου Τοπικού Ιστορικού1 Αρχείου Φάρων' α
αλλαχού φυλασσόμενα ιστορικά έγγραφα 'τσακωνικό' κατα πρώ
σκείται υπό Εποπτικής Επιτροπής, διοριζόμενης, συμφωνως
τον λογον και διάφορά κειμήλια, υπό Δημοσίων. Εκκλησιαστικών
προς τας διατάξεις του άρθρου 20 του Α.Ν.2027/1939.
ή Δημοτικών και Κοινοτικών ορχων ή υπο ιδιωτων παραχωρου2. Προσωπικόν του Ιστορικού Αρχείου διορίζεται συμφωνως
μενα τοιαμτα, χαρακτηριζόμενα ως δημοσία αρχ&α κατα την
προς τας διατάξεις του άρθρου 30 του Α.Ν.2027/1939.
έννοιαν του αοθρ.2 του Α Ν. 2027/1939.
Η επιλογή των ιστορικών τούτων εγγοάΦων κα; κειμηλίων
Αρθρον 3.
θέλε: πραγματοποιηθη υπο τριμελούς Επιτροπής, συγκροτουΑρχειακόν υλικον-Επιτροπαί.
μένης δ; αποφαοεως του Υπουργού Πολιτισμού κα. Επιστήμων
1. Εις το Ιστορικόν Αρχειον Φάρων θέλουν μεταβιβαστη
κα: αποτελούμενης υπο του Διευθυντου των Γενικών Αρχείων
απαντα τα εν τη Νησω Φάρων η αλλαχού Φυλασσόμενα ιστοοικα
του κράτους η αντιπροσώπου αυτου. ενός δημοτικού υπαλλήλου
έγγραφα και διάφορε κειμήλια υπο Δημοσίων Εκκλησιαστικών
κα: ενός λογιου η φίλολογου καθηγητου η ιδιώτου ιστορικού,
η Δημοτικών κα: Κοινοτικών Αρχών η υπο Ιδιωτών παραχωρουτων δυο τελευταίων προτεινομενων υπό του οικείου Νομάρχου.
μενα τοιαυτα χαρακτηριζόμενα ως δημοσία αρχείο κατα την
Εις τον Ημετερον επί του Πολιτισμού και Επιστήμων Υπουογον
έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νομού
ανατιθεμεν την δημοσιευσιν και εκτελεσιν του παρόντος Δ/τος.
2027/1939 και σχεσιν εχοντα κυρίως με την Ιστορίαν της Νήσου
κα: την δρασιν των κατοίκων της.
12.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αοιθ.763
2. Η επιλογή των Ιστορικών τούτων εγγράφων και κειμήλιων
της 14/15 Νοεμ.1974 (ΦΕΚ Α'336)
θελει πραγματοποιηθη υπο τριμελούς Επιτροπής, συγκροτού
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστορικού κα: Λαογραφικου
μενης δι αποφασεως του Υπουργού Πολιπσμού και Επιστημών
Αρχείου εν Αιγινη Αττικής.
κα: αποτελουμενης υπό του Δ/ντού των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους ή ανππροσωπου αυτού, ενός Κοινοτικού Υπαλλήλου
Αρθρ.1.-1. Συνισταται εν Αιγινη-Αττικης "Μόνιμόν Τοπικον
και ενός λογιου η φίλολογου καθηγητου η ετερου εκπαιδευτικού
Ιστορικόν και Λαογραφίκον Αρχειον Αιγινης', υπαγομενον ας
Κράτους ή ανππροοωπου αυτού, ενός δημοτικού υπαλλήλου
και ενός λογιου η ΦίΛολογου καθηγητου η και ιδιώτου ιστορικού
των δυο τελευταίων κατόπιν σχετικής προτασεως του Υφυ
πουργού -Προϊστάμενου της Περιφερειακής Διοικησεως Πελο
πόννησου κα: Δυτικής Στερεός Ελλάδος
Εις τον Ημετερον επ: του Πολιτιομοΰ και Επιστημών Υπουρ
γόν ανατιθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
Πρ,Δ/τος.
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ή και Ιδιώτου Ιστορικού των δύο τελευταίων προτεινοιιενων
υττο του οικείου Νομάρχου.
Εις τον Ημετερον επι του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουρ
γόν, ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
Διατάγματος.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ.568
της 21 Αυγ./Ι Σεπτ.1975 (ΦΕΚ ΑΊ83)
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Λίμνης
Εύβοιας
Ίδρυσις Ιστορικού Αρχείου Λίμνης Εύβοιας
Αρθρ.1 .-1.Ιδρύεται εις Λίμνην Εύβοιας 'Μόνιμον Τοπικόν
Ιστορικόν Αρχείον Λίμνης Εύβοιας', υπαγομενον εις το. Υπουργειον Πολιτισμού και Επιστημών και εξαρτωμενον εκ των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία τούτων.
2. Η συντηρησις, η λειτουργία και η στεγασις του ιδρυόμενου
Ιστορικού Αρχείου, βαρύνει κατα τα διατάξεις του αρθρ. 26.
του Α.Ν.2027/1939 τον Δήμον Λίμνης Εύβοιας.
Προσωπικόν-Διοίκησις-Εποπτεία
Άρθρ.2.-1. Η διοίκησις, εποπτεία και η εν γένει λειτουργία
του ιδρυόμενου 'Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Λίμνης
Εύβοιας' ασκείται υπό Εποπτικής Επιτροπής, διοριζόμενης,
συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.29 του Α.Ν. 2027/1939.
2. Προσωπικόν του Ιστορικού Αρχείου διορίζεται συμφώνως
προς τας διατάξεις του αρθρ.30 του Α.Ν.2027/1939.
Αρχειακόν υλικόν-Επιτροπαί
Αρθρ.3.-1. Εις το Ιστορικόν Αρχείον Λίμνης Εύβοιας θέλουν
μεταβιβασθή άπαντα τα εν τη Λίμνη Εύβοιας ή αλλαχού, φυ
λασσόμενα Ιστορικά έγγραφα και διάφορά κειμήλια, υπό Δημο
σίων, εκκλησιαστικών ή Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών ή υπό
ιδιωτών παραχωρούμενα τοιαύτα, χαρακτηριζόμενα ως δημόσια
αρχεία κατά την έννοιαν των διατάξεων του άρθρ.2 του Α.Ν.
2027/1939 και σχέσιν έχοντα κυρίως με την Ιστορίαν της Λίμνης
Εύβοιας και την δράσιν των κατοίκων της.
2. Η επιλογή των Ιστορικών τούτων εγγράφων και κειμηλίων
θελει πραγματοποιηθη υπό τριμελούς Επιτροπής, συγκροτού
μενης δι' αποΦάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
και αποτελουμένης υπό του Διευθυντου των Γ ενικών Αρχείων
του Κράτους ή αντιπροσώπου αυτού, ενός Δημοτικού Υπαλλήλου
και ενός λογίου ή φιλολόγου καθηγητού ή ετέρου εκπαιδευτικού
η και ιδιώτου Ιστορικού, των δυο τελευταίων προτεινομένων
υπο του οικείου Νομάρχου.
Εις τον Ημετερον επι του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουργόν
ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτελεσιν του παρόντος Δ/τος.
15.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ.160
της 8/18 Οεβρ.1977 (ΦΕΚ.Α'50)
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστοοικου Αρχείου Μεσο
λογγίου
Αοθοον 1.
Ίδρυσις Ιστορικού Αρχείου Μεσολογγίου.
1 Ιδρύεται εις Μεσολογγιον 'Μόνιμόν Τοπικον Ιστορικόν
Αρχείον Μεσολογίου' υπαγομενον εις το Υπουογειον Πολιτισμού
και Επιστημών και εξαρτώμενον εκ των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους ως αποκεντρωμένη υπηρεσία τούτων.
2 Η στεγασις. συντηρησις και λειτουργία του δια του παρόντος
ιόουομενου Αρχείου βαουνει τον Δήμον Μεσολογγίου.
Αρθρον 2.
Διοίκησις-Εποπτεία.
Η διοίκησις, εποπτειο και η εν γένει λειτουργία του ιδρυομένου
Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Μεσολογγίου' ασκείται υπό

Εποπτικής Επιτροπής διοριζόμενης, συμφωνως προς τας δια
τάξεις του άρθρου 29 του Α.Ν.2027/1939
Αοθοον 3
Αρχειακόν υλικόν-Επιτροπαί.
1. Εις το Ιστορικόν Αρχείον Μεσολογγίου θέλουν μεταβιβασθή
άπαντα τα εν τω Μεσολογγίω η αλλαχού φυλασσόμενα Ιστορικά
έγγραφα και διάφορα κειμήλια, υπό Δημοοιων. Εκκλησιαστικών
ή Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών η υπο Ιδιωτών παοαχωρουμενα τοιαύτα χαρακτηριζόμενα ως δημόσια αρχεία κατα την
έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νόμου
2027/1939 και σχέσιν έχοντα κυρίως με την Ιστορίαν του
Μεσολογγίου και την δράσιν των κατοίκων του.
2. Η επιλογή των Ιστορικών τούτων εγγράφων και κειμηλίων
θέλει πραγματοποιηθη υπό Τριμελούς Επιτροπής, συγκροτουμένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
και αποτελουμένης υπό του Δ/ντού των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους ή αντιπροσώπου αυτού, ενός Κοινοτικού ή Δημοηκού
Υπαλλήλου και ενός Λογίου Φιλολόγου καθηγητού ή ετέρου
εκπαιδευτικού ή και Ιδιώτου Ιστοοικου. των δύο τελευταίων
προτεινομένων υπό του οικείου Νομάρχου.
Εις τον επί του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγ
ματος
16.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ.349
της 5/23 Απρ.1977 (ΦΕΚ ΑΊ11)
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Άρτης
Αρθρον 1.
Ίδρυσις.
1. Ιδρύεται εις Αρταν Μόνιμον Τοπικον Ιστορικόν Αρχείον
παρά τω Μουσικοφιλολογικώ Χυλλόγω 'ΣΚΟΥΦΑΣ', υπαγομενον
εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών και εξαοτωμενον
εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως αποκεντρωμένη
υπηρεσία τούτων.
2. Η στεγασις συντηρησις και λειτουργία του δια του παρόντος
ιδρυόμενου Αρχείου βαρύνει τον Μουσικοφιλολογικόν Σύλλογον
Αρτης 'ΣΚΟΥΦΑΣ'.
'Αρθρον 2.
Διοίκησις- Εποπτεία.
Η διοίκησις εποπτεία και η εν γενει λειτουργία του ιδρυομένου
'Μονίμου Τοπικού ιστορικού Αρχείου Αρτης' παρά τω Μουσικοφιλολογικώ Συλλόγω 'ΣΚΟΥΦΑΣ' ασκείται υπό Εποπτικής
Επιτροπής διοριζόμενης συμφωνως προς τας διατάξεις του
άρθρου 29 του Α.Ν.2027/1939.
Αρθρον 3
Αρχειακόν Υλικον-Επιτροπαι.
1. Εις το Ιστορικόν Αρχείον Αρτης θέλουν μεταβιβασθή
απαντα τα εις περιοχήν Αρτης ή αλλαχού φυλασσόμενα ιστορικά
έγγραφα και διοφορα κειμήλια, υπο δημοσίων εκκλησιαστικών
ή δημοτικών και κοινοτικών αρχών ή υπό ιδωτών παοαχωοούμενα
τοιαύτα. χαρακτηριζόμενα ως δημόσιό αρχεία κατα την έννοιαν
των διατάξεων του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νομού 2027/1939
κοι σχέσιν έχοντα κυρίως με την ιστορίαν της 'Αρτης.
2. Η επιλογή των ιστορικών τούτων εγγράφων θέλε; πραγμστοποιηθή υπό τριμελούς επιτροπής, συγκροτούμενης δΓ οποφασεως του Υπουργού Πολιστιμού και Επιστημών και απο
τελουμένης υπο του Δ/ντού των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
ή ανηπροοώπου αυτού, ενός Κοινοτικού ή Δημοτικού Υπαλλήλου
και ενός λογίου φιλολογου Καθηγητού ή ετέρου εκπαιδευτικού
ή και ιδιώτου ιστορικού, των δυο τελευταίων προτεινομένων
υπο του οικείου Νομάρχου.
Εις τον επί του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουργόν, ανηθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
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17.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ.960
της 15/19 Οκτ. 1977 (ΦΕΚ Α'323)
Περί ιδρύσεως Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Παραμυ
θίας
Ίδρυσις.
'Αρθρ.1 -1. Ιδρύεται εις Παραμυθίαν-Ιουλίου 'Μόνιμόν Τοπι
κόν Ιστορικόν Αρχειον Παραμυθίας' υπαγομενον εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστήμων και εΕαοτωμενον εκ των Γ ενικών
Αρχείων του Κράτους, ως αποκεντοωμενη υπηρεσία αυτών
2. Η στενασις. η συντηρησις και η λειτουργία του ιδρυόμενου
Ιστορικού Αρχείου βαρύνει τον Δήμον Παραμυθίας.
Άρθρ.2.-Η διοικπσις. εποπτεια και η εν γενει λειτουργία του
ιδρυόμενου 'Μονίμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Παραμυθίας'
ασκείται υπό Εποπτικής Επιτροπής ουμιρωνως προς τας δια
τάξεις του άρθρ.29 του Α.Ν 2027/1939.
Άρθρ.3.-1.Εις το ως ανω ιδρυόμενον Αρχειον θέλουν μετοβιβασθή άποντο τα εν τη περιοχή Ιουλίου ή αλλαχού φυλασ
σόμενα ιστορικά έγγραφα κατα πρώτον λόγον και διάφορο
•κειμήλια, υπο δημοσίων, εκκλησιαστικών η Δημοτικών και Κοι
νοτικών Αρχών η υπο ιδιωτων παραχωρουμενα τοιαυτα. χαρα
κτηριζόμενα ως δημοσιά αρχείο κατο την έννοιαν των διατάξεων
του αρθρ.2 του Α.Ν.1027/1939 και σχεσιν εχοντα κυρίως με
την ιστορίαν της Παραμυθίας.
2. Η επιλογή των ιστορικών τούτων έγγραφων και κειμήλιων
θέλει πραγματοποιηθή υπο τριμελούς Επιτροπής, συγκροτού
μενης δι αποφαοεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστήμων
και αποτελουμένης εκ του Διευθυντου των Γενικών Αρχείων
του Κράτους ή αντιπροσώπου αυτου. ενός δημοτικού υπαλλήλου
και ενός λογίου φιλολόγου Καθηγητού, ή και ιδιώτου Ιστορικού,
.των δυο τελευταίων προτεινομένων υπο του οικείου Νομάρχου
Εις τον επί του Πολιτισμού και Επιστημών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσιευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
18.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ.3
της 20 Δεκ.1984/11 Ιαν.1985 (ΦΕΚ Α'2}
Ίδρυση Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρ.23 έως 32 του Α.Ν.2027/39 'περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσ.ος των Γενικών Αρχείων του Κράτους'.
β. Των αρθρ.2.3 κα: £ του Ν.Δ. 216/1974 'περί συστασεως
του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνησεως (ΦΕΚ 367/Α/1974).
γ. Του Π.Δ.941/77 'περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολι
τισμού και Επιστήμων'.
2. Την 160/1980 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου
'περί Ιδρύσεως Τοπικού Ιστορικού Αρχείου στο Ναύπλιο', που
επικυρώθηκε με την αριθ. 17073/1981 Πράξη της Νομαρχίας
Αργολίδας.
3. Την απο 31.2.1981 πρόταση της Επιτροπής των Γενικών
Αρχείων του Κράτους που διατυπώθηκε στο αριθ.360/31.3.1981
πρακτικό.
4. Την 6059/26.1.84 κοινή οποφαση των Πρωθυπουργού και
Υπομργοι; Εοωτερικων γιο μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών
5. Την 658/1984 Γνωμοδοτηση του Συμβουλίου τηςΕπικρστείας
με πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εσω
τερικών κα. Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε:
Αρθρ.ΐ.-ΐ. Ιδρυε τα, στο Ναύπλιο Τοπικο Ιστορικό Αρχείο
Ναυπλίου, που υπογετα; στο Υπουργεία Πολιτισμού και Επι
στημών και εξαρτατα; απο το Γ ενικά Αρχειε του Κράτους, ως
αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών.
2. Η στέγαση, συντήρηση και λειτουργία του Ιδρυόμενου
Ιστορικού Αρχείου βαρύνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αοορ.26 του Α.Ν. 2D27/39. το Δήμο Ναυπλίου.
Άρθρ.2.-Στο Τοπικό Ιστορικό Αρχειε Ναυπλίου συνιστατα.
εποπτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.29 του
Α.Ν.2027/39. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.2
του αρθο.4 του Νομ.1232/82 επαναφορό σε ισχύ, τροποποίηση

και συμπλήρωσή των διατάξεων του Ν.Δ 4352/1964 και άλλες
διατάξεις' (ΦΕΚ 22/Α).
Αρθο.3.-1. Στο παραπάνω ιδρυόμενο Αρχείο θο μεταβιβα
στούν όλο τα ιστοοικα έγγραφα που φυλάσσονται στην πεοιοχή
Ναυπλίου η αλλαχού κατά πρώτο λογο. ως και διάφορο αρχεία
που θο παραχωρηθουν απο Δημοσίες Εκκλησιαστικές η Δημο
τικές και Κοινοτικές αρχές η και απο ιδιώτες τα οποίο χαρα
κτηρίζονται ως δημοσιά αρχεία όπως ορίζουν οι διατάξεις του
αρθρ.2 του Α.Ν.2027/39 και έχουν σχέση με την ίστοριε της
Περιοχής Ναυπλίου
2 Η επιλογή των ιστορικών αυτών έγγραφων και κειμήλιων
θα πραγματοποιηθεί απο Τριμελή Επιτροπή που θο συγκροτηθεί
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστήμων και θα
αποτελειται από το Διευθυντή των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
ή αντιπρόσωπό αυτου. ένα Δημοτικό υπάλληλο και ένα λόγιο
φίλολογο καθηγητή ή κα; ιδιώτη Ιστορικό, των δύο τελευταίων
ποοτεινομενων από τον οικείο Νομάρχη
19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρίθ.ΓΤ5/44 της 8/14 Σεπτ.1967
(ΦΕΚ Β 496)
Σύσταση Εφορείας στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών
Αρχείων του Κράτους.
ΘΕΜΑ

Υ
Ιστορικόν Αρχειον Ύδρας

ΝΟΜΟΣ 1289
της 10/16 Απρ.ΐ9ΐ8(ΦΕΚ Α'82)
Γιερί ιδρύσεως μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου εν Ύδρα.
Ο Νόμος ούτος, καταργηθείς δια του Α.Ν.2027/1939 επανηχθη
εν ισχύι διο του ορθρ.14 Νόμ.33/1943. πλην του αρθρ.12,
Αρθρ.1.-Κατά το αρθρ.4 του Νόμ.380 'Περί Γενικών Αρχείων
του Κράτους', αιτήσει του κοινοτικού συμβουλίου Ύδρας, ουνισταται εν Ύδρα μόνιμόν ιστορικόν τοπικον αρχειον υπό τον
τίτλον Ίστοοικον Αρχειον Ύδρας', υπαγομενον εις την δικαιο
δοσίαν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως και την εποπτειαν των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους
Η συστασις του ως άνω αρχείου ενενετσ δια του Β.Δ 17/21
Σεπτ. 1918 περί συστασεως εν Ύδρα μονίμου Ιστορικού Αρχείου
Σκοπός της ιδρύσεως είναι η επί το αυτό συναγωγή και
συντηρησις δημοσίων ή ιδιωτικών έγγραφων αφοοωντων εις
τον ιστορικόν και κοινωνικόν βίον του λαού της νήσου
Εις το Ιστορικόν αρχειον Ύδρας ειοαγοντα; κα: παντα τα
έγγραφα της κοινότητος Ύδρας, τα παλαιοτερα μιας πεντη
κονταετίας
Άρθρ.2.-Των άπαξ εισαχθέντων καθ' οιονδήποτε τροπον
έγγραφων εις το "Υδραικόν αρχειον' απαγοοευετα; η ε® οιωδηπστε λσγω εξαγωγή, δανεισμός, εκποιηοις κ.λπ. Η αντιγραφή
και π μελετη είναι ελεύθερα εις παντας κατα τον εγκριθησομενον
υπσ του Υπουγειου κανονισμόν της εσωτερικής υπηρεσίας.
Άρθρ.3.- Τσ Υδραικόν αρχειον συντηρείται διαπαναις της
κοινοτητος Ύδρας δι ετήσιας ιεστωσεως αναγραφόμενης εν
τω ποουπολσγισμω αυτής κα: εγκοινοαενης υπο του νομάρχου,
πλην ον την όλην δαπανην ή μέρος αυτής αναλάβη ναός ή
μοναστηριον της νήσου, το λιμενικόν ταμειον κληροδότημα,
ιδιωτική δωρεά κ,λπ.
Άρθρ.4.-Ως παραρτημσ του Υδραικου αρχείου δύνστα: νο
καταρτισθή κα: συλλογή ιστορικών κειμήλιων της νήσου και
βιβλιοθήκη σχετική, δημοσ.ευπ.-..- οε κα: ιστορικά εγγραοα υπο
της υπηρεσίας του c χειου. πασης επί πλέον δαπανησ κανονιζομενης κατά τε αρθρ.3.
Άρθρ.5.-Την εποτπειαν της διαχειοίσεως της διατιθέμενης
εν ολω δια το Ύδοαικον αρχειον' δαπανης οποκλεισηκως ασκεί
η κοινοτης Ύδρας βια των οργάνων αυτής.

Αρθρ.6.- Ορίζεται εποπτική επιτροπή του Υδραικού αρχείου
επί της κανονικής λειτουργίας αυτού της ασφαλείας και της
καλής συντηρησεως των υπαρχόντων έγγραφων, προτεινουσα
εις τον πρόεδρόν της κανοτητος τον διορισμόν του άμισθου
ή εμμίσθου διευθυντου. την αγοράν ιστορικών εγγράφων κ.λπ.
Η επιτροπή, εκλεγόμενη υπό του εκάστοτε νέου κοινοτικού
συμβουλίου, είναι πενταμελής, συγκείμενη εκ του προέδρου της
κοινοτητος ή του νομίμου αναπληρωτού. ως προέδρου, δύο
μελών του κοινοτικού συμβουλίου, ενός λογίου ιδιώτου και του
εκάστοτε σχολάρχου Εψ όσον δε των προς λειτουργίαν του
αρχείου δαπανών μετεχει ναός, μοναστηριον η το λιμενικόν
τααειον προστίθεται ανα εν μέλος εξ εκάστου τούτων υπό του
κοινοτικού συμβουλίου εκλεγόμενον.
Εν των νεωτερων μελών, ορίζομε νον υπό του προέδρου,
εκτελεί καθήκοντα γραμματέως και τηρεί τα πρακτικά εν ιδίω
βιβλίω. υπογραφόμενα υπό πάντων των μελών.
Η επιτροπή θεωρείται εν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
πλείονα των σποντών. Επί ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την
κρατουσον ψήφον.
Αρθρ.7, Αποφάσει του κοινοτικού συμβουλίου και εγκρίσει
του νομάρχου δύναται να ορισθη υπο της εποπτικής επιτροπής
μεταξύ των μονίμων κατοίκων της νήσου έμμισθος διευθυντής
του αρχείου, μη ων μέλος τούτης άλλως εν των λογιών μελών
' αυτής, ομοίως εκλεγομενον υπ αυτής, εκπληροί τα καθήκοντα
του διευθυντού αμισθως, διατηρων και το δικαίωμα της ψήφου
εν τη επιτροπή,
Αρθρ.8- Ο έμμισθος ή άμισθος διευθυντής ευθύνεται δια
την κανονικήν λειτουργίαν του καταστήματος, την ασφάλειαν
και την καλήν κατάστασιν των ιστορικών αυτού συλλογών, της
βιβλιοθήκης και των λοιπών αντικειμένων, τηρεί τα εν τω
εσωτερικώ κανόνισμά) οριζόμενα βιβλία, διεξάγει την αλληλο
γραφίαν γράΦων εν ανάγκη και απ ευθείας προς τας διαφόρους
δημοσίας αρχάς. τηρεί δε σφραγίδα φέρουσαν το σύμβολον
της κοινοτητος Ύδρας μετά της επιγραφής "ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΥΔΡΑΣ". Υπαρχούσης αναγκης ποοσλήψεως γραφέως
δια την υπηρεσίαν αυτού, ορίζει τούτον άμισθον ο πρόεδρός
τη κοινοτητος εκ του προσωπικού της υπηρεσίας αυτού.
Τον διευθυντήν σπόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο πρόεδρος
της εποπτικής επιτροπής δί ενός των λογιών μελών αυτής.
Αρθρ.9.- Η Κοινότης Ύδρας υποχρεούται να παράσχη τον
κατάλληλον προς εγκατάστασιν του αρχείου χώρον, ασφαλή
κατα κινδύνου πυρκαιάς. υγρασίας κ.λπ. Δύναται δε και ίδιον
κτιριον να οικοδομηθή καταβαλλομένης της δαπάνης κατά το
άρθρ.3.
Αρθρ.10.-Η εποπτική επιτροπή υποβάλλει προς το Υπουργείον και τα γενικά Αρχεία του Κράτους κατα το τέλος εκάστου
έτους εκθεσιν λεπτομερή των πεπραγμενών, εν η αναγράφεται
ο αριθμός και το είδος των προσκτηματων του αρχείου και παν
ο.τι σχεηκον.
Αρθρ π.-Διαλυόμενου του Υδραικοϋ αρχείου δΓ έλλειψιν
πόρων ή άλλως, απασαι αι σύλλογοί αυτου παραλομβανονται
υπο της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων.
Αρθο.ΐ2.-Διο Β.Δ/των κατσ,το αρθρ.4 του Νόμ.380 και προϋ
πάρχοντας απαροιτητως αριθμού ιστορικών έγγραφων υπέρ τας
5000. δύναντσι και αλλαχού του Κράτους να συσταθώαι μόνιμα
τοπικά αρχεία λειτουργουντα κατα τας διατάξεις του παρόντος
Ncuou, Όπου δε αντί κοινοτητος υπάρχει δήμος, υποκαθιστά
ουτος εν πασι την κοινότητα, του δήμαρχου προεδρεύοντος
της εποπτικής επιτροπής του αρχείου και δυο δημοτικών συμ
βουλών μετεχόντων ως μελών εκλογή του εκάστοτε νέου
δπμοηκού συμβουλίου Οπου δε λειτουργεί γυμνάσιον. της
επιτροπής μετεχει ο γυμνασιάρχης αντί του σχολάρχου. μεταξύ
δε πλειόνων ο εν τη δημοσία υπηρεσία αρχαιότερος.
Το αρθρ. 12 δεν επανηχθη εν ισχυι δια του Νόμ.33/1943.
Ξάσει του ανωτέρω άρθρου ιδρύθησαν μόνιμα ιστορικά αρχεία,
υπαγόμενα εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Παιδείας και
Γην εποπτείαν των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
α) εν Σπετσαις (Π.Δ.24/30 Ιαν.1925)
β) εν ΚυθηροιςίΠ,Δ.9/10 Ιουν 1927)
Υ) εν Βερροια(Π.Δ.30 Ιουλ./22 Αυγ.1930).

2.

ΝΟΜΟΣ υπ αοιθ.761
της 7/13 Οκτ. 1943/(ΦΕΚ A 341)
Περί του τροπου διορισμού του Προέδρου της Εποπτικής
Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας
Νυν ισχύει ο Νόμ.1812/1951 ως ετροποποιήθη δια του Νόμ.
3666/1957 Βλ κατωτ.αριθ.3.
3.

ΝΟΜΟΣ υπ αριθ-1812
της 10/12 Μαιου 1951 (ΦΕΚ A 140)
Περί του Ιστορικού Αρχείου Υδρας.

Αρθρ 1 -1. Παρέχεται δια του παρόντος Νόμου εις τους
Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών η εξουσιοδότησις,
όπως αποδεχθώσ δωρεάν προς το Ελληνικόν Δημόσιόν του
Υδραίου Εφοπλιστού Γκίκα Κουλούρα του υπ αυτου δι ιδίας
δαπανης ανεγερθεντος εν Ύδρα κηρίου του Ιστορικού Αρχείου
Ύδρας, εν ω τούτο από της ανεγερσεως του μέχρι σήμερον
στεγάζεται
2. Το σχεπκόν δωρητήριον συμβόλαιον και ή εις τα βιβλία
των Μεταγραφών του Δήμου Ύδρας μεταγραφή του δωρουμενου
ακινήτου απαλλάσσονται παντός ψορου. τέλους χαρτοσήμου ή
άλλου οιουδήποτε τέλους υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων
Άρθρ.2.-Το Ιστορικόν Αρχειον Ύδρας αποτελούν Δημοσίαν
Υπηρεσίαν υπαγομένην εις την δικαιοδοσίαν των Γενικών Αρ
χείων του Κράτους περιλαμβάνει:
α) Το Ιστορικόν Αρχειον Ύδρας, αποτελούμενον εκ των
εγγράφων των δημοσιευθέντων εις τους εκδοθεντας ήδη 16
τόμους και 5 τομους των Αρχείων Κουντουριωτών και πάντα
τα λοιπά έγγραφα, χειρόγραφα κ.λπ.. τα αποκειμενα εν τω
Αρχείω τούτω και μήπω δημοσιευθέντα.
β) Βιβλιοθήκην και
γ) Μουσείον των Ιστορικών κειμηλίων της νήσου Ύδρας.
Αρθρ.3.-Ί. Η Διοίκησις του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας ασκείται
υπό Εφοαευπκης Επιτροπής, αποτελούμε νης
α) Εκ του Μητροπολίτου Ύδρας ή του τοποτηρητού αυτού,
ως Προέδρου
β) Εκ του εκάστοτε Δημάρχου Ύδρας ή ενός μέλους του
Δημοπκου Συμβουλίου, προτεινομένου υπο του Συμβουλίου
τούτου
γ) Εκ του Διευθυντού του Καλλιτεχνικού Στάθμου Ύδρας,
δ! Εκ του Ειρηνοδικείου Ύδρας και
ε) Εκ του δωρητού του κηρίου του Αρχείου, τούτου δε
εκλιποντος υφ ενός των κατ ευθείαν συγγενών του, και τούτου
μη υπαρχοντος εξ ενός των εγκρίτων πολιτών της νήσου, κατά
προημησιν απογόνου ιστορικής οικογένειας της νήσου, υπο
δεικνυόμενου υπο του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής
του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας".
Η παρ.1 ανηκατεστάθη ως άνω δια της παρ.1 αοθρ.1 Νομ.
3666/1957 (ΦΕΚ Α' 29!.
2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής διορίζονται επί πενταετεί θητειο. ο δε διορισμός αυτών γίνεται δια πραξεως του
Υπουργού της Εθνικής Παιδείας.
3 (Κοτηργηθη δια της παρ.2 αρθρ." Nou.3666/1957).
"4. Η Εφορευτική Επ,τροπή, συνερχόμενη εντός μηνος το
βραδύτεοον απο του διορισμού της, τη προσκλήσει του Προέ
δρου αυτής, εκλεγεί 6ic μυστικής ψηοοοοοιας. μεταξύ των
μελών της. τον Αντιπρόεδρόν, τον Ταμίαν και τον Γραμματέα".
Η παοΑ ανηκατεσταθη ως ανω (hc της παρ.3 αρθρ. 1 Νόμ
3666/1957 (ΦΕΚ Α 29).
5. Χρέη Ειδικού Γραμματέως εκτελεί ο επιμελητής του Ιστο
ρικού Αρχειου.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται τη προσκλήσει του
Προέδρου ή τη αιτήσει δύο εκ των μελών της, συνεδριάζει δε
απαξ τουλάχιστον του μηνός εν τω Κσταστήμαη του Αρχείου
και αποφασίζει εκάστοτε. επί παντός ζητήματος αφορώντος εις
την ομαλήν και αρτίαν λειτουργίαν του Ιστορικού αρχείου, την
συγκρότησιν και λειτουργίαν εν αυτώ Βιβλιοθήκης μετ' αναγνω
στήριου και την οργανωσιν διαλέξεων και ομιλιών εν τω Αρχείω
εΠι τω τέλει όπως τούτο αποβή κέντρον της πνευματικής και
καλλιτεχνικής ζωής του τόπου.
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7.
Ή ΡσοοευτικΓ Επηορτ?-· ευοίοκετα·. εν οπορτια όταν οι συνκεντοωσίΓ των εν τω εξωτερικω ευρισκομένων Κρητικών ή
ξένων αρχείων αεορωντων εις την icTootav της Κοητης. ως
παοοντες εν oic ο Γιοοεδοος τ r ωντιπροεδοος ε.να. ηκειονες
κα. γ. περισυλλογή, κα. δκκουλαξις των χρήσιμων εκ των υπη
των αποντων. αποοοσώε: δε κετε πλειοφηΐύιο. των παρόντων
ρεσιακών αρχείων της πρώην Κρητικής Πολιτείας, της Γ ενικής
κστο την ουνεόοιασι. μελώ'.

'Αθθρ.4.-1 Συνιστοτε. θεσ.ς ΞΓ.ι_ελπτο- του Ιστορικού Αρ
χείου Ύδρας επίβοδμωκα; -ισθω Γραοεωσ Α τάξεως. δυναμενου
νο προαχθη μετά ουμπΛηρωοιι τοιετούς εν εκαστω βαθμω
υπηρεσίας. μέχρι του βαθμό- κο, „.cbo- Γεε^υετεως Α τάξεως
Βς την βεοιν ταυτπν ρ.εο.ζετε. τ~ προτασε. ττ,ε Εφορευτικής
Επιτροπής κο: διε npaiowC τευ Yncjovcu Εθνικής Παιδείες
πτυχιούνος του Γυμνασιο- τ. Εμπορικής Σχολής κετογομε ·ος
εξ Ύδρας.
2 Τα έργα kc, κεθ*κο~ε τα- Επιμενητο·- οαΐζοντο. δ:
εποφασεως της Επιτροπής Ουτος περιστετε: υποχρεωτικως
καθ' όλος τας εργάσιμους ωοας ε·. τω Καταστηματι του Αρχείου,
εις τροπον ώστε τευτς, παραμενο·. ενοικτο.ν. νο εινα; πάντοτε
προσιτόν εις το Κ οίνον
Άρβρ.6.-Πέραν των υπό του. παρόντος οο.ζομενων. το- Ιστο
ρικόν Αρχείον Ύδρας σπάνετε, ε.ς την περ. μόνιμων τοπικών
αρχείων Νομοδεσμ:·, -τ κε ε.ς τας δ.στάξεις του Ναμ 7269
κτ°τ 8. εφοοον δε1 ανήκει. τε εις τε εοέρε του περοντος
Νομού
Άρθρ.7 -Η ισχύς τα*, περρ.'.ος Νεμαυ αρχετα. οπο της
δημοαιευοεως του εις την Εφημερίδα της Καμεονησεως.
4.

ΝΟΜΟΣ υπ αοιθ. 3666
τής 27 Φε5ρ ' Με-ι ΙδΰΓΓίΦΕΚ A2S)

Περί τοοποποιησεως του Νε_.1812/1951 "περ. του ιστορικού
Αοχειου Ύδρας και άλλων τινων διατάξεων'.
Άρβρ.1 -(Τροποποιείται το ορέρ.3 και κατοργείτΡι το αρβρ.4
του Νομ.1612.Ί951)
Αρθρ.2.-(Ανα®ερομενο·. εις το Ν.Δ.3379Ί955 'περ. του προ
σωπικού της Δημοσίας Εκπε.δευσεως παρατίθεται εις τομ.32).
05 ΜΑ

Σ

Ιστορικόν Αρχείον Κρήτης
1.

ΝΟΜΟΣ 3683
της 27 Νοευ./θ Δεκ "928 (ΟΕΚ A' 258)
Περί ιδρύοεωε .στεοιιιαυ αρχείου Κρήτης.

2.

ΝΟΜΟΣ 5443
της 26Απρ..12 Με.ου ’S32 (οΕΚ Α 154)
Γιεοι τροποποιησεως του Νςμ 3683 πεε. Αρχείου Κρήτης
Κστηονηθησσν δια του Ν.Δ 2050·'43
3.

ΝΟΜΟΘΕΤ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' cpi6 2060
της 16 2' ιε. -9-3 :cEK Α 17)
(Διορθ Ηυαρτ α·ΕΚ Α 35 της 15 Φεβρ 1943.Ϊ
ι ΐ££·.

TO-

>C~ COi»\Ca

X&iOU KpTjTTJCJ.

Διοικησεωτ Κοητης κρ. των εν Κρητη Νομαρχιών μεχο. του
έτους 19’5 συμπεριλαμβανομένου
2 Ο Υπουργός τω. Εσωτερικών μετά ννωμοδοτηοιν της
Επιτροπής των Γενικών Αρχείων του Κράτους δυνατοί να
διοτασςπ τη. ε.ς τε ιστορικέ. Αρχειον Κρήτης εισαγωγήν
αρχειω. ίων εν Κρητη Σκοκητικων υπηρεσιών, μεταγενέστερων
του έτους ΐ·?ΐ'5 ενοντω .· ιαταρικην αξίαν.
2 Οσεμτως εγκριρε. των οικείω. νπουργειων δυνονται να
εισανων'τε. εις τε ιστορ:·.ο. Αρχείο·, υπό τους όρους της
προηγούμενης παραγραίεο- αρχείο ετερω. δημοσίων υπηρε
σιών δημ- . κοινστητων *ιρ. Μονών της Κοητης
4 -ρ χε οογςος ς μ.5 ν.οθηκσ κα: λοιπέ ιστορικά κειμήλια
των δ.α>,υ·εμενω. Μονών της Κοπτης πεοιερχονται εις την
κυριότητα του Αργείου, μετο γνωμοδότηοιν της Επιτροπής των
Γενικω. Αρχείων τευ Κοστους Εις περιπιωοεις όμως κοθ' ος
τε μνημεία ταυτε cu5u_ : . cxouc. οχεοιν με την ιστοριον και
το. πνεμματικον καν ο·.ο- ρ.ον τι,ς Κρηιηη ισχύει το ορθρ
16 του υπ ευι6 2-Σ~.Ίδ2ί Α Νομού Μετά κοινήν δε αποιραοιν
το- Υπουογο-· Εοωτερ..·:ω. και του οικείο- Υπουργού, λαμβονομενην μετε προταοιι της Επιτροπής του Αρχείου κοι ννωμοδοτηοιν της Επιτροπής των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
δυνοντε. νο φυλσχδωοιν εν αυτω κο. χειρόγραφα, βιβλία και
άλλο κειμήλιο των εν ε.εογειε Ιερών Μονών της Κρητης ή
Ενοριοκων Ναών, διοτηρουντωι την επι τούτων κυριότητα των
η διαταξις ουτπ ισχύει unc την επιφύλοξιν κα. τον περιοριαμον
των πας 5 κα: 6 του παρόντος άρθρου
Tc εντός " ετοοποπκηδη ως ανω διο του Νομ. 80Ί943.
5.
Μέχρ. της συστααεως ειδικής υηηοεοιας προς καταρτισμόν
Μουσείου ,'νοικής Τέχνης κε: Πινακοθήκης, εν Κρητη, ουνεχιοθηοετα. η unc του Ιστορικού Αρχείου Κρητης ενεργουμένη
ουλλογή κε: διαιρυλοξις αντικείμενών Κρητης Λαϊκής τέχνης,
χρήσιμων εις την μελέτην του βίου, των ηθών, εθίμων και της
τε/νηε το- Κρητικού Λρου. έργων μεταβυίαντινης Κρητικής
τέχνης say.ο,ρμςηωι . εικόνων ...λπ ) ανηκονιων εις την γνωστήν
ΚΟπτικην Σχολήν, οπλών ιστορικών σημαιών, φωτογραφιών,
χόρτων σρρσγίδων κα: λοιπών αναμνηστικών των Κρητικών
Επαναστάσεων κα: ποντος εθνικού κειμήλιου, σχετίζομενου με
τη·.· μεσε.ωνικην κα: νεωτερε. ιστορία.· της Νήσο
υ Ωσαύτως μεχρ. της ουσταοεως Βιβλιοθήκης εν Χονιοις.
διΟ-.·JACPPOVTC: κρ; ταξινομούνται εν τω Ιστορικώ τούτω Αρχειω
τοπικέ: Ει2λ:οδηκοι κα. λειτουργεί tv αυτω αναγνωστηριον.
Αρθρ. 3 -1. Α: θεοεις του* προοωπικου του ιστορικού Αρχείου
Κρητης ορίζοντα., ως έξης
Ξνσς Διευθυντού κστρτσσσομενου εις τον βοθμον του γραμμστεως c τσξεως η Εισ-;>ητομ ή Τμημσταρχου β ή c τάξεως.
Ενός γοαμα-τεως f η ο ιοΐεως. ή εισηγητου.
Evcc οοχειοΦυλοκος £ π ·, η β η ο ταξεως κοτατοσσομενου
ρντ·.στθ;>ως εις τον βοθμον του ακολούθου ή γοαμματεωό β

(Εκυοωδη kc. όιεττοπθ" ευ :P;u. ό.ε της μ- ao;6 327 της
c VOC
LJC C TCc.w
* Ci\CiAOiJt70kP
30-'30 Μάιο- 1546 .CE- μ c~ “σαξεως Υπομρνικο- Συμβου
Mice δάκτυλο'-osciL f^TCTccccjrvnc εις τον paBjOv yocλίου/.
Αοθρ. 1.-1 Η cnc το- isiC· -φιαταμίνΐ. κο. εν χονιοις
Γ,οες w - \
λειτουργουοο ως Νομικοί Γιρροωπο. Δημοσίου ώ.κοιοα υπηρεσία
τάξεως όιοοϊζετα
τ>·ς. cr 2-r^u γεο^ατεως
unc τον τίτλον Ί-τοΡλΟ. Αενε.υ. Κρήτης καυιοτάτα. ε©εξης
.χολής ημεορπο— ή
I »C v ·'*Lr.\:Z~ Z ~ w ΐΑθΟΟΟ:Κ~.ς
δημόσιε υπηρεσιε υπ.ς ιον ευτς. τίτλον
: ννωοίζων α.ο. των ξένων γλωοεπ.Γτ: ·.
2.
Η υττηοεοιο αυτή, υποκχιμε·.-. εις το. σεεσο. έλεγχον και caaccchc·- .
Ou)V
?Ταλ»ΚΓΛ I; TOJZr.
ρρτωώμενο- τευ εχο.πος ειδικήν
την εποπτειρν της Γ ενικής _ο.·.ποεως Κρπτης -παγετοί εις
πρ.γρ . ρρχεώκων υπηρεσιών κα.
Γ.2ΛθλΟγρΟΟ.*·"';·
uCC»την αρμοδιοτητε του ' πομργειρ.
Εεωτερίκων καθ οοον
δ ε— ομε μ.*, την επ.ε ή __υ . .·
. „ ι... vm·. ρρνανωριι κρ.
_. ο εχων πτυχίον Νομικής
•wa loUpyiCV ΤΓ)ζ i’CAL. Kw. jriG TC . L'\Zvycv' KC.. TT.v CnCTTTDiOV
..■·..· ολλοδσπού Πανεπιστήμιου
του '■ ιουρνειΟυ 3?Γ.ρκε„_ετω. .,ρ. Εθνικής Πο.εε.ες· κετε το" Γ ^/.CC'C :*■
‘ ρμρκικπ. γλώσσαν.
κε γνϋ.ε.2ε
εν άρδρ. 65 του υπ αρ.θ. 1456 1636
..-_ε- οο.ζρ·μενρ.
ί π. βοθ-υ. ακολούθου διοοϊζετα
Αρδο. 2. -1. Χκοποε του ιστορικά- ηρ·/_χν--.ρητής εινα η
•.η ρριθ i4gE'i935 Α. Νομού
περισυλλογή, ταξινομηο.ς. μυ.νευις. μελέτη. ερευνά, υεταρρασ.ς
-_.ζω. την νεωτεραν Ελληνικήν
κα αντιγραφή ποντος επίσημου κο. ιοιωτ-.κρυ εγνραορυ η οιου—
’■ππΓτε γραπτού μνημείο- γ; άδικη £Ρ_-νμ εντιγοσοπ ι.ε.
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ιστορίαν και ιδίως της Κρήτης και μίαν των ξένων γλωσσών
Ιταλικήν ή Τουρκικήν.
5. Γραιρεύς α τάξεως διορίζεται ο εχων τα εν άρθρ. 79 του
υπ αριθ. 1488/1936 Α. Νόμου, οριζόμενα προσόντα
6. ΔακτυλογρόΦος, επί βαθμώ γραιρεως β' τάξεως. διορίζεται
η εχουσα τα εν άρθρ. 80 του Α.Ν. 1488/1938 οριζόμενα
προσόντα.
7. Κλητήρ δ τάξεως διορίζεται ο γνωρίζων ανάγνωσιν και
γραιοην. Ο διορισμός αυτού ενεργείται δι' αποιρασεως του
οικείου Γ ενικού Διευθυντού.
8. Η γνώσις των ξένων γλωσσών, της Ελληνικής και Κρητικής
Ιστορίας και η ύπαρξις των λοιπών προσόντων διαπιστουται δι'
ειδικής δοκιμασίας των υποψηφίων πρός κατάληψιν των θέσεων
του Διευθυντού, του γραμματέως και του αρχειφύλακος κατά
τα διά Δ/τος ορισθησόαενα
Αρθρ.4,-1. Ο Διευθυντής και ο Γραμματεύς του Ιστορικού
Αρχείου προαγονται απο του κατωτέρου βαθμού έις τον αμεσωο
ανωτερον εν τη οικεία θέσει και μέχρι του εν τω προηγούμενοι
όοθρω οριζόμενου δι' εκατερον ανωτάτου βαθμού, κατά τους
ορισμούς του αοθρ.88 του υπ' αριθ. 1488/38 Α. Νομού.
2. Δια την προαγωγήν των λοιπών υπαλλήλων του Ιστορικού
Αρχείου Κρήτη',, εν ταις νενομοθετημεναις εν αυτώ οργανικαίς
θεσεσιν, ισχύουσι τα εν άρθρ.91,92 παρ.1 και 94 του υπ
αριθ. 1488/38 Α. Νόμου οριζόμενα, κατ' αναλογίαν.
Αρθρ. 5. -Το προσωπικόν του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
διεπεται υπό των διατάξεων των αφορωσων εις τους υπαλλήλους
των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου των Εσωτερικών,
δεν υπάγεται δε εις τάς διατάξεις του Νομ. ΦΜ' της 11 Νοεμ.
1875.
Αρθρ. 6. -Ί. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος
υπηρετούντες εν τω Ιστορικώ Αρχείω υπάλληλοι διατηρούνται
εν τη υπηρεσία καθιστάμενοι τακτικοί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,
και κατατάσσονται εις βαθμόν ή τάξιν αντίστοιχον προς τον
όν νύν έκαστος τούτων, οργανικώς, κατέχει, εκδιδομένων προς
τούτο, κατά το άρθρ. 97 του υπ' αριθ. 1488/1938 Α. Νόμου,
μετά γνωμοδότησιν της Επιτροπείας των Γ ενικών Αρχείων του
Κράτους και ομοίων του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών
Συμβουλίου της Διοικητικής Υπηρεσίας, Δ/τος, ή Υπουργικής
αποωάσεως, δημοσιευομένου, εν περιλήψει, εν τη Εφημερίδι
της Κυβερνήσεως.
2 Η προτέρα εν τω Ιστορικώ Αρχείω διανυθείσα υπηρεσία
των υπαλλήλων τούτων λογίζεται ως δημοσία υπηρεσία, γενικώς
και ποοσμετράται διό τε την προαγωγήν και την προσαύξησιν
του μισθού των. ένεκα πολυετούς υπηρεσίας'.
Το αρθρ. 6 αντικστεσταθη ως άνω διο του άρθρ. 2 Νόμ
80/1943 (ΦΕΚ Α' 124).
Αρθρ. 7. -1. Καθίσταται εποπτική Επιτροπή παρά τω Ιστορικώ
Αρχείω Κρητης. οριζόμενη δι' αποφασεως του Γενικού Διοικητού
Κρητης. αποτελουμένη δε:
ο ) Εκ του Επισκόπου Κυδωνιάς και Αποκορωνου. ως Προεδοου
2 ' Εξ ενός ανώτερου υπάλληλου της Γενικής Διοικησεως
Κρητης. εχοντος τουλάχιστον βαθμόν Τμηματαρχου.
γ) Εκ τριών ανωτέοων εκπαιδευτικών λειτουργών, εκ των
οογανικως εν Χανιοις υπηρετουντων δημοσίων υπαλλήλων,
προ τιμωμένων των ειδικευμένων εις ιστοοικάς μελετάς.
δ') Εκ του Εφορου Αρχαιοτήτων εν τω Νομώ Χανιών.
2. Τα κατά την προηγουμενην παραγραοον οριζόμενα τακτικά
μέλη, πλήν του Προέδρου, εν περιπτωσε απουσίας ή κωλύματος
αυτών, ανσπληρούσιν, ονπστοίχως, έτεροι ισόβαθμοι υπάλληλοι
του αυτού κλάδου, οριζόμενοι δΓ αποοάσεως του Γ ενικού
Διοικητού.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται πενταετής.
4 Η θητεία των μελών της κατά την δημοσιευσιν του παρόντος
υφιστάμενης Επιτροπής του Αρχείου παοοτεινεται μεχρις αναληψεως των καθηκόντων υπό της υπο του παρόντος Ν.Δ/τος
"ροβλεπομένης νέας τοιαύτης.
5. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να αντικατασταθώσι και
προ της λήξεως της θητείας αυτών. δΓ αμέλειαν περί την

εκτέλεσιν των καθηκόντων των η λόγω μεταθεσεως ή απομοκρυνσεως αυτών εκ της υπηρεσίας
6. Η Επιτροπή εκλεγεί εκ των μελών αυτής τον αντιπρόεδρον,
γραμματέα και ταμίαν.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει απαξ τουλάχιστον του μηνάς,
κατόπιν προσκλησεως του Προέδρου, περλαμβανούσης τα συζητητεα θέματα.
8. Η Επιτροπή θεωρείται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων
τουλάχιστον μελών
9. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατα πλειοψηφιον των παρόντων
μελών, νικώσης, εν ισοψηφία. της ψήφου του Προέδρου.
10. Κατά την συνεδρίασιν της Επιτροπής παρισταται. άνευ
ψήφου, ο Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου, όσης και εισηγείται
επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. ην καταρτίζει ο
Πρόεδρος μετά του Διευθυντου
11. Την γραφικήν υπηρεσίαν της Επιτροπής εκτελεί. άνευ
ειδικής αποζημιωσεως, εις των υπαλλήλων του Αρχείου, ορι
ζόμενος υπό του Διευθυντου.
"12. Τα έγγραφα της Επιτροπής υπογράφονται υπό του
Προέδρου και του Γραμματεως, τα δε χρηματικά εντάλματα
υπό του Προέδρου και του εκ των μελών της ανωτέρου
υπαλλήλου της Γενικής Διοικήσεως'.
Η παρ. 12 αντικατεστάθη ως ανω διά του αρθρ 3 Νόμ. 80/1943
(ΦΕΚ Α 124).
Αρθρ. 8. -1. Η Επιτροπή επιβλέπει την κανονικήν λειτουργίαν
του Αρχείου και τα της εργασίας εν γένει του προσωπικού,
διαχειρίζεται την περιουσίαν του Αρχείου, συντάσσει τον προϋ
πολογισμόν και τον απολογισμόν αυτού και αποφασίζει περί
της αγοράς εγγράφων, χειρογράφων και ιστορικών κειμηλίων
και περί αποδοχής δωρεων εγγράφων, προς πλουτισμόν των
συλλογών του Αρχείου
2. Πάσαι αι αποφάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται εις τον
Γενικόν Διοικητήν Κρήτης, προς έγκρισιν
Αρθρ. 9. -1. Πόροι του Ιστορικού Αρχείου είναι:
α) Δωρεαί. κληροδοτήματα και πάν έκτακτον έσοδον.
β) Ετήσιοι υποχρεωτικοί εισφοραί των Δήμων, ως και Κοινο
τήτων τινών της Κρητης, οριζόμενων των τελευταίων κατ έτος
δι αποφασεως του οικείου Γ εν. Διοικητού
γ) Ετήσια κρατική επιχορηγησις οριζομένη κατ' έτος, διά
κοινής αποφάσεως των επί των Εσωτερικών, των Θρησκευμάτων
και της Εθνικής Παιδείας και των Οικονομικών Υπουργών, μή
δυναμένη πάντως να η ελάσσων του ποσού των δραχ. 110.000
εν όλω, του προβλεπομένου υπό του άρθρου μόνου του υπ'
αριθ. 517/1937 Α. Νόμου και του άρθρ. 24 του υπ' αριθ.
1462/1938 ομοίου.
δ) Το προϊόν πωλησεως των εκδόσεων του Αρχείου και του
κηρυσσομένου αχρήστου υλικού του.
ε) Ερευνητικά και ανπγραφικα δικαιώματα.
2, Μή ανογραφομένων εν τας προυπολογισμοίς των Δήμων
και Κοινοτήτων των κατα την παρ.1, περίπτ. β', του παρόντος
άρθρου εισφορών, ο Γενικοο Διοικητής ορίζει, δι' αποψάσεώς
του, τάς εισφοράς τούτος κατ' αναλογίαν του συνόλου των
τακτικών εσόδων των. επί τη βάσει των πραγματοποιηθεντων
εσόδων του προηγουμένου έτους, οι δε Νομαοχαι έγγραφου®
τας απαιτουμένας πιστωσαο ας τους οικείους προϋπολογι
σμούς. δι αποψάσεώς των. κατά διατάξας του άρθρ. 52 του
Κώδικος της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας.
Αρθρ. 10. -1. Οι ποροι του Αρχείου καταπθενται εντοκως
ας το εν Χανιοις Υποκατοστημα της Τραπεζης της Ελλάδος.
2. Οι πόροι του Αρχείου δισπθενται. εντός των ορίων του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, δια την πληρωσιν των αναγκών
των προερχομένων εκ της λειτουργίας αυτού και της εκπληρώσεως των εν άρθρ. 2 του παρόντος σκοπών και διά τον εν
γένει πλουτισμόν αυτού.
'3. Απασαι αι δαποναι της λειτουργίας του Αρχείου, α μή,
ως εκ της φύσεώς των, βαρύνουσαι τσ Δημόσιον, αλλά τον
προϋπολογισμόν του Αρχείου κατά την προηγουμενην παρά
γραφον, καταβάλλονται δΓ ενταλμάτων, εκδιδομένων και υπογραφομένων, κατά το άρθρ. 7 και 12 του παρόντος, κατόπιν
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πτκχρασεως της Επιτροπής εγκρινομενης υπο του Γενικού
Αρθρ. "16 -Δια την καταγραφήν και ετυθεωρησιν αρχείων
δημοσίων υπηρεσιων. και συλλογών χειρογράφων και έγγραφων
Διοικητού Κρήτης"
Η παρ. 3 αντικατεστάθη ως ανω δια του αρθρ. 4 Νομ. 80/1943
των εν Κρήτη Μονών, μετά γνώμην της Επιτροπής, των Γ ενικών
Αρχείων του Κράτους χρησιμοποιούνται υπάλληλοι του Ιστο
(ΦΕΚ A 124).
ρικού Αρχείου Κρητης
Άρθρ 11.-1. Διά την ανεγεοσιν ίδιου αρχειακού καταστήματος
Αρθρ. 17. -Το αρθρ 133 του υπ αριθ 1488/1938 Α. Νομού
επί οικοπέδου παοαχωοουμενου υπο του Δήμου ή και άλλως
κτωμένου. και την αντιπυρικήν του επίπλωσιν δυνατοί vc συεφαρμόζεται και δια τα εν τω Ιστορικω Αρχειω Κρητης ουγκεντρουμενα έγγραφα
ναψθη μακροπρόθεσμον τοκοχρεωλυτικόν δάνειον μετά νομικού
Αρθρ. 16 -Κσταρνουνται
προσώπου ή Τραπέζης
α) Ο Νομ 3683 της 27 Νοεμ /8 Δεκ. 1926 ‘περί ιδρυσεως
2. Προς εξυπηοετησιν του δάνειου διατεθπσεται μέρος των
Ιστορικού Αρχείου Κρητης" κοι
πόρων του ιστορικού Αρχείου.
β) Ο Νομ. 6443 της 28 Απρ..Τ3 Μαιου 1932 "περί τροπο3. Μέχρι της ανεγεοσεως ίδιου Καταστήματος του Αρχείου
ποιηοεως του Νομ 3683. περ; του Ιστορικού Αρχείου Κρητης'.
ή παοαχωρήσεως καταλλήλου τοιουτου υπο του Δήμου Χανιών,
το Ιστορικόν Αρχειον Κρητης. και η οικεία Επιτροπή στεγάζονται
4.
ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 80
εις Δημόσιόν οίκημα, μερίμνη της Γεν. Διοικησεως
της 8/11 Μαιου1 1943 (ΦΕΚ Α 124)
4. Αι δαπόναι των απαραίτητων επισκευών, μεταρρυθμισεως
Περί τροποποιησεως διατάξεων τινων του υπ αριθ. 2080Ί943
και συντηρησεως του οικήματος εν ω στεγάζεται το ιστορικόν
Ν.Δ/τος ‘περί του Ιστορικού Αρχείου Κρητης
Αρχειον. βαουνουσι τον προυπολονισμόν αυτου.
(Τροποποιουνται,τα αοθρ 2. 6. 7 κοι 10 του εν λογω Ν,Δ 'τος).
Αρθο 12 -1 Υπο την εποπτειαν της Επιτροπής κα; την
άμεσον διεύθυνσιν του Διευθυντου. εκδίδεται ετήσιον δημο
5.
ΝΟΜΟΣ υπ αριθ 2268
σίευμα αναωεοουενον εις την Ιστορίαν της Κρήτης στηριζοτης 7/10 Οκτ. 1952 (ΦΕΚ Α 292)
μενον δε επι της μελετης των εν τω Αρχειω εγγραωων
Περί πληρωσεως της θεσεως του Διεθυντου του Ιστορικού
2 Υπο την εποπτειαν της Επιτροπής και την αμεοον διευΑρχείου Κρητης.
θυνσιν του Διευθυντου εκδίδεται. πεοιοδικως. σειρά αυτοτεκων
δημοσιευμάτων, αναγόμενων εις την μεσαιωνικήν και νεωτεραν
Αρθρ. 1. - Εντός έτους σπο της εναρξεως της ιοχυος του
ιστορίαν της Κρητης και στηριζομενων επι αρχειακών κείμενων,
παρόντος δυνατοί να μετατογή με τον ον κεκτηται βαθμόν, ή
συλασσομενων εν τω Αρχειω. εν τοις Αρχειοις δημοσίων υπη
εψ όρον συνεπληρωσε τριεττι ευδοκιμον υπηρεσίαν εν τω
ρεσιών. εν δημοοιαις και κοινοτικοις βιβλιοθηκοις εν μοναστηβαθμώ τουτω με τον αμέσως ανωτερον βαθμόν εις την κενήν
ριοκαίς και ιδιωτικαίς συλλογαις. ως και εν Αρχειοις και ββλιοθεσιν του Διευθυντου του Ιστορικού Αρχείου Κρητης. λειτουργός
θηκαις της Αλλοδαπής. Εν τη σειρά τούτη δυνανται να εκδοόούν
της Μέσης Εκηαιδευσεως έχων πτυχίον Φιλολογίας ημεδαπού
ευρετήρια και κατάλογοι χειρογράφων και έγγραφων.
3.
Διό τα κατά τας προηγούμενος παραγράφους εκδιδομενα Πανεπιστήμιου και πείραν αρχειακών υπηρεσιών, ποοστατευόμενος δε υπό των διατάξεων του Α.Ν. 1836/1951 η πολεμιστής
δημοσιεύματα χορηγείται ατέλεια χάρτου.
του Πολέμου 1940-1941.
Αρθρ 13. -1. Η Διεύθυνσις του Ιστορικού Αρχείου Κρητης
Η μετάταξις ενεργειται διό Β,Δ/τος εκδιδομένου, προτασει
εκδίδει κατ’ αίτησιν και προς το συμφέρον ιδιωτων. αντίγραφο
των Υπουργών των Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη
των εν ταις συλλογαις αυτού σποκειμενων έγγραφων, τηοουσκευμάτων, μετ αποφασιν του παρά τω Υπουργεία) Εσωτερικών
μένων των διατάξεων του περί χαρτοσήμου Νόμου.
2.
Η υπό ιδιωτών μελετη. αντιγραφή και φωτογραφησις των Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού, λαμβανομενην κατόπιν
γνωμοδοτηοεως της Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων του
εν τω.Αρχείω έγγραφων επιτρέπεται, μετά προηγουμένην αδειαν
Κράτους.
της Διευθυνσεως και υπο τους τιθέμενους υπ αυτής εν έκαστη
Η πείρα αρχειακών υπηρεσιών οποδεικνυεται εκ της παοό
περιπτώσει. ορούς, ισχυούσης και εν προκειμενω της παρ. 3
τω Ιοτορικώ Αρχειω Κρήτης προϋπηρεσίας είτε οργανικής είτε
του αρθρ. 6 του Α.Ν. 2027/1939 "περί αναδιορνανωσεως της
κατ' οποσπασιν
υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κρστους Οι συγγραφείς
Αρθρ. 2.-0 Αρχειοφύλαξ προαγετα: εις τον βαθμόν του
μελετών, βασιζόμενων, εν μερει η εν ολω, επι πηγών συλασ
Τμηματαρχου β' τάξεως μετά δεκαπενταετή εν τω ιοτορικώ
σομενων εν τω αρχειω. οφείλουσι να αποστελλωσ. δυο αντίτυπο
αρχειω Κρητης υπηρεσίαν εξ ης 5ετη εις τον βαθμόν του
των μελετών τούτων εις την Διεύθυνσιν του Αρχείου
Εισηγητου. μετο δε 20ετή υπηρεσίαν εις τον βαθμόν του
3 Απαγορεύεται η δι οιονδηποτε λογον εξαγωγή των εις
Τμηματαρχου ο τάξεως
το Ιστορικόν Αρχειον φυλασσόμενων εγγράφων και λοιπών
κειμήλιων
ΘΕΜΑ
Αρθρ. 14. -1. At διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 64 του υπ'
ε
αριθ. i486 Α.Ν. της 22/29 Νοεμ 1936 'περί οργανωσεως των
Ιστορικόν Αρχειον Μακεδονίας
Διοικητικών Υπηρεσιών του1 Υπουργείου των Εσωτερικών" ε
φαρμόζονται και διά το Ιστορικόν Αρχειον Κρητης.
1.
ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 2859
2.
Δια Δ/τος. εκδιδουενου κατα την παρ. 1 του παοοντος
της 11/19 Ιουν. 1954 (ΦΕΚ Α' 124)
άρθρου, κανονισθησοντα; αι αρμοδιότητες της Επιτροπής, το
Περί ιδρυσεως Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.
καθήκοντα Προέδρου Αντιπροέδρου. Γραμματεως και Ταμιου.
tc της συντάξεως παουποΛΟγιάμου. απολογισμού και τα της
Αρθρ. 1.-1. Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη δημοσία υπηρεσία υπο
εν γενει διαχειρισεως του Ιστορικού Αρχείου, το ερευνητικά
το ονομο "Ιστορικόν Αρχειον Μακεδονίας" Το Αρχειον τούτο,
δικαιώματα, ο τοοπος εκδοσεως πιστοποιητικών και αντίγραφων,
υπαγομενον ας την δικαιοδοσίαν του Υπουρναου Εθνικής
το της περισυλλονης αντιγραφής και διαφυλαξεως των συκΠαιδείας και Θρησκευμάτων τελεί υπο την εποπτειαν τουτου
λογων του Αρχείου και εν γενε: πασαι λεπτομερειαι αφοοωσαι
και των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
εις εκτελεσιν του παοοντος Ν,Δ'τος
2. Το Ιστορικόν Αρχαον Μακεδονίας στεγάζετα. δωοεαν ας
Αρθο. 15. -Επιτρέπεται ίνα. διατΔ'τος. εκδιδουενου προτασει
το υπό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ανενερθεν Μέτων οικείων Υπουργών, και μετά γνωμοόοτησιν της Επιτροπής
γαρον της Αοιστοτελαου Πνευματικής Εστίας του Μακεδονικού
των Γ ενικών Αρχείων του Κρστους. επεκτείνητα: επι του Ιστο
Λαού
ρικού Αρχείου Κρητης η ισχύς διατάξεων, περιλαμβανόμενων
3. Αι δαπόναι εγκαταστασεως και ετππλωσεως του Ιστορικού
εν τοις Νομοις πεο: των Γενικών Αρχείων του Κράτους, εφ'
Αρχαου Μακεδονίας βαρυνουσ. την Εταιρείαν Μακεδονικών
όσον εκ τούτων δεν προκύπτει επώαρυνσις των εξόδων η
Σπουδών.
μειωσις των εσόδων του Δηυοοιου
Άρθ. 2.-1. Σκοπος του ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας αναι
η συγκέντοωσις διαΦυλαξις. Επιστημονική επεξεργασία και
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ταάνουησις πάντων των ιστορικών δημοσίων και ιδιωτικών
αρχείων των αφορωντων εις την Ιστορίαν της Μακεδονίας και
πεοιλαμβανοντων έγγραφα πρό πεντηκονταετίας και πλέον
χρονολογούμενα.
2. Ειδικωτερον εν τω Ιστορικω Αρχειω θέλουσι συγκνετοωθη
τα εν Μακεδονία Αρχεία των διάφορων υπηρεσιών της Οθωμανικης Αυτοκρατορίας, τα των Δήμων και Κοινοτήτων, των
Συμβολαιογράφων, Οργανισμών Δημοσίου Δίκαιου, των Μοναστηριων και τα Αρχεία των Ελληνικών Κοινοτήτων, των Σχο
λείων, των Μονών ή Ιερών Ναών της Αλλοδαπής, τα οπωσ
δήποτε εξ αυτής μεταφεοθέντα και ευρισκόμενα εν τη περιφέρεια
της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
3. Δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα ιστορικού, νομικού ή εκκλη
σιαστικού περιεχομένου μεταγενέστερα του εν τη παρ. 1 χρο
νικού οοιου δυνανται επίσης να εισαχθωσιν εις το Ιστορικόν
Αργείον Μακεδονίας.
Αρθο. 3. -1. Μητροπολεις, Μοναι, Δήμοι και Κοινότητες της
Μακεδονίας δυνανται να διατηρήσουν επί τοπου τα επί Τουρ
κοκρατίας αρχεία αυτών μετά προηγουμένην εγκρισιν της Ε
φορευτικής Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, εψ
όσον παρέχονται εγγυήσεις διά την ασφαλή φύλαξιν αυτών εις
κατάλληλον χώρον κα·. εν καλή καταστάσει.
2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον παραμενοντα επί
τόπου αρχεία δύνανται να συγκεντρωθώσι και αποτελέσωσι
μόνιμον τοπικόν ιστορικόν αρχείον κατά τας διατάξεις των
άρθρ. 23-32 του Νομ. 2027/1939 'περί αναδιοργανώσεως της
υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κρότους".
Αρθρ. 4. -1. Το Ιστορικόν Αρχείον Μακεδονίας διοικείται υπό
επταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής αποτελουμένης εκ του
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης,
οριζόμενου ως αναπληρωτού τούτου ενός των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, δύο Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, ενός της Φιλοσοφικής και ενός της Θεολογικής
Σχολής, υποδεικνυομένων υπό της Συγκλήτου του Πανεπιστή
μιου και τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών, ποοτεινομενων υπό του Συμβουλίου
αυτής, εκ των οποίων ο εις δέον να η νομικός. Της Εφορευτικής
Επιτροπής μετεχει και ο Διευθυντής του Αρχείου ως εισηγητής
άνευ ψήφου, εκτελών και χρέη Γραμματέως αυτής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή διορίζεται δια πράξεως του Υ
πουργού της Εθνικής Παιδείας επι τριετεί θητεία. Αύτη. συνερχομένη εντός δεκαπενθημέρου απο της προς αυτήν κοινοποιησεως του διορισμού της, εκλεγεί τον Πρόεδρόν, τον Α
ντιπρόεδρόν και τον Γ ενικόν Γ ραμματεα αυτής.
3 Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει απαξ τουλάχιστον του
ύπνος και εκτάκτως οσάκις κληθη υπο του Προέδρου, ευρισκεται
5' εν απαρτία όταν οι παροντες είναι πλειονες των αποντων.
4 Χρέη Υπηρεσιακού Συμβουλίου διά το προσωπικόν της
υπηρεσίας τούτης εκτελει το nape τη Γ ενική Διοικήσει Μακε
δονίας Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
Αρθρ. 5 - Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει επι της καθολου
λειτουονιαο της υπηρεσίας, εγκρίνει ποοτασει του Διευθυντου
του Αρχείου την αγοραν έγγραφων, ασηγαται εις το Υπουογειον
την πληρωσιν των κενών οργανικών θεσεων του προσωπικού,
εγκρίνει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Αρχείου,
διαχειρίζεται τας πιστώσεις και τους εν γενει ποοους συτου.
όυναμενη δΓ αποΦάσεως να μεταβίβαση την επ τουτου αρμο
διότητα της μέχρι ωρισμενου ποσού κατά μήνα εις τον Διευ
θυντήν του Αρχείου, υποβάλλει εις το Υπουργειον Εθνικής Παι
δείας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους εκθεσεις περί της
λειτουργίας του Αρχείου, των ποοσκτημάτων αυτού και περί
της υπηρεσιακής ικανοτητος του Διευθυντού του Αρχείου και
του λοιπού προσωπικού, ασκεί την πειθαρχικήν εξουσίαν ας
ποωτον βαθυον επι παντός του προσωπικού του Αρχείου, και
εν γενει λαμβάνει παν μετρον διασφάλίζον την εύρυθμον και
κανονικήν λειτουργίαν του Αρχείυ προς επιτευξιν των σκοπών
αυτού συμφωνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και

τας κατ εΦαομονην αυτού εκδιδομένας πράξεις της διοικήσεως
Αρθρ 6. -1. το προσωπικόν του ιστορικού Αρχείου Μακε
δονίας αποτελείται α) εξ ενός Αρχειοφύλακος επί βαθμώ 8ω
οστις είναι και Διευθυντής του Αρχείου, προαγομενου κατα τας
διατάξεις του Νόμ. 1811/1951 μέχρι και του 4ου βαθμού μετά
ποοτασιν της Εφορευτικής Επιτροπής του Αρχείου και β) ενός
Ταξινόμου επί βαθμώ 11ω προαγομένου κατά τας διατάξεις του
Νόμ. 1811/1951 μετά πρότασιν του Διευθυντου μέχρι και του
7ου βαθμού
2. Αρχειοφύλαξ Διευθυντής διορίζεται πτυχιούχος της Φιλο
σοφικής ή Νομικής Σχολής ημετερου ή ισοτίμου ξένου Πανε
πιστημίου. κατα προτίμησιν έχων αρχειακήν προϋπηρεσίαν και
γνώσεις της Τουρκικής ή μιας των Σλαυικών γλωσσών επιτυχών
δε εις διαγωνισμόν, διεξαγόμενο ν κατα τας διατάξεις του υπ
αριθ. 1811/1951 Νόμου μετ εξετασιν επί της Μεσαιωνικής και
Νεωτερας ελληνικής ιστορίας και ειδικωτερον της ιστορίας της
Μακεδονίας και Θράκης ως και επί στοιχείων Παλαιογραφίας.
3. Ταξινομος διορίζεται ο έχων απολυτήριον Γυμνασίου ή
άλλης ισοτίμου Μέσης Σχολής κατόπιν διαγωνισμού διεξαγομένου ως άνω και επί θεμάτων της νεωτερας ελληνικής ιστορίας
και στοιχείων παλαιογραφίας
4. Κατά την πρώτην πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του
παρόντος Νόμου ουδεμία πρόσληψις υπαλλήλου γίνεται, επι
τρέπεται όμως η επί συμβάσει πρόσληψις ολοκλήρου ή μέρους
του προσωπικού, της δαπάνης της μισθοδοσίας βαρυνούσης
την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών
Άρθρ. 7. -1. Πόροι του Ιστορικού Αρχείου είναι:
α) Ετήσια χορηγία του Κράτους οριζόμενη διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών εγγραφομενης προς τούτο εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό ίδιον
κεφάλαιον και άρθρον σχετικής πιστώσεως, διστιθεμένης διά
την αγοράν ιστορικών εγγράφων, μεταφοράν αρχείων, προμή
θειαν επίπλων, αρχειοθηκών, ειδικών μηχανημάτων, δελτίων,
φακέλλων, γραφικής ύλης, βιβλιοδετικών, ταχυδρομικών, τηλε
γραφικών και λοιπών εξόδων λειτουργίας
β) Ετήσια χορηγία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
γ) Ετήσια χορηγία του Δήμου Θεσσαλονίκης, οριζομένη δΓ
αποφάσεως του Δημοτικού αυτού Συμβουλίου.
δ) Προαιρετικοί εισφοραί των Δήμων και Κοινοτήτων της
Μακεδονίας. Επιστημονικών Ιδρυμάτων κα: Εταιρειών και δωρεά:
ιδιωτων.
ε) Ετήσια χορηγία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης οριζόμενη δΓ αποφάσεως της διοικήσεως αυτού
2. Η διαχείοισις των πιστώσεων και των άλλων πόρων του
Αρχείου γίνεται δΓ αποοασεων της Εφορευτικής αυτού Επι
τροπής. η δε πληρωμή των διαταγών ενεργείται δια χρηματικών
ενταλμάτων υπογραψομενων υπο του Διευθυντου. Η εκκαθαρισις
και ο έλεγχος των σχετικών δαπανών και των ενταλμάτων
πληρωμής ενεονείται υπο της Υπηρεσίας Εντελλομενων Εξόδων
της Γ ενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος, ο δε προληπτικός
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνέδριου υπο του nape τη αυτή
Γ ενική Διοικήσει Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνέδριου.
Άρθρ. 8 - Η Δ/νσις του Ιστοοικου Αρχείου Μακεδονίας εκδίδει
κατ αίτησιν και προς τσ συμφέρον ιδιωτων ανάγραψα, ως και
μεταφράσεις των εν Αρχειω αποκειμένων έγγραφων τηρούμενων
των διατάξεων του περί χαρτοσήμου Νόμου.
Άρθρ. 9. - Επί τω σκοπώ της ολοκληρώσεως των μορφωτικών
κτιριακών συγκροτημάτων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
επιτρέπεται η λογω δημοσίας ωψελείας αναγκαστική απαλλοτριωσ.ς συνεχόμενων ακινήτων ανηκόντων εις φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δίκαιου. Η απαλλοτοιωσις γίνεται
δια Β.Δ/τος ποοκαλουμενου υπό των Υπουργών Εθνικής Παι
δείας και Οικονομικών τηρουμένων των γενικών διατάξεων περί
απαλλοτριώσεων.
Άρθρ. 10. - Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δήμοσιεϋσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΘΕΜΑ

ί
Αρχειοφυλακείο διάφορο

1.

ΝΟΜΟΣ 2617
της 11/18 Ιουν. 1921 (®ΕΚ Α 105)
Περ: του εν Σάμω Αρχειοφυλακείου

Apcc 1. - 7ο εν Σαμω υττάρχον Αρχειοφυλακειον διατηρείται
Το προσωπικόν δι αυτου σποτελειται εξ ενός αρχειοφύλακος
επί βαθμω και μισθω γραμματέως β" τάξεως και ενός κλητήρας
επι μηνιαιω μιοθω δραχμών ογδοπκοντα.
'Αρ6ρ- 2. - Διορίζεται αρχειοφύλαξ ο έχων πτμχιον Νομικής
ή Φιλοσοφικής Σχολής του ημετέρου ή αλλοδαπού ομοταγους
Πανεπιστήμιου, ή προύπηρετησας επι πενταετίαν ως αρχειοΦύλαξ του αυτού Αρχειοφυλακείου, επί του Ηγεμονικού της
■νήσου καθεστώτος.
Ο κλητήρ, τραυμαπας πολέμου κατά προτίμησιν. διορίζεται
και απολύεται κατο πρότασιν του αρχειοφύλακος
Άρθρ. 3. - Τον αρχειοφύλοκο αναπληροί ας εκ των γραμ
ματέων της Νομαρχίας Σάμου, υπο του Νομάρχου οριζόμενος.
Αρθρ 4. - Εν τω Αρχειοφϋλακειω τουτω θα φυλάσσωνται
ταξινομημένο το εν αυτω υπαρχοντο έγγραφο των διάφορων
Αρχών της Ηγεμονίας Σάμου και οοα άλλο ήθελον ορισθη δια
Β.Δ/των.
Αρθρ. 5. - Τα υπό των εχόντων συμφέρον λαμβανομενα
ανπγραφα των εν τω Αρχειοφϋλακειω κατατεθειμένων εγγρά
φων, δημοσίων και ιδιωτικών, θα πιστοποιωνται δια της υπο
γραφής και της σφραγίδος του αρχειοφύλακος, θεωρούμενο
ίσα τοις πρωτοτυποις μέχρι της επί πλαστστητι προσβολής
αυτών, κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.
Αρθρ. 6. — Δια να ληφθη εκτελεστόν απόγραφον απαφάσεώς
τίνος εκ των εν τω Αρχειοφϋλακειω κατατεθειμένων αποφάσεων
των προυφίσταμενων εν Σαμω Δικαστηρίων, ο αρχειοψύλαξ
■θέλει εκδίδει απλούν αντίγραφον αυτής, επί του οποίου, ποραδιδομένου εις το γραφειον του Δικαστηρίου! του αντικατοστησαντος το εκ δον την αποφασιν τούτην Δικαστηρίου, θέλει
περιάπτεσθαι ο τύπος της εκτελεσεως και εξ αυτού θα χορηγήται
εις τον αιτούντα το εκτελεστόν απογραφον. Το εκδοθέν. κατο
τα ανωτέρω, υπό του αρχειοφύλακος αντίγραφον, εφ ου περιήΦθη ο τύπος της εκτελέσεως, θα κατατίθπται εις το Αρχειοφυλακείον, ίνα βιβλιοδετήται μετό των άλλων κατά τον
αυτόν τρόπον εκδιδομένων απογραφων, ας ίδιον τόμον δι'
έκαστον των δικαστηρίων των εκδοσαντων τος αποφύσεις,
γιγνομένης μνείας περί της εκδόσεως και της χρονολογίας του
απογραφου επι του πρωτοτύπου της αποφασεως.
Ομοιοτρόπως θέλει γίνεσθαι και διά την έκδοσιν εκτελεστών
απογραΦων των συμβολαίων των προύφίσταμένων συμβολαιο
γραφείων Σάμου, της εκδόσεως γιγνομένης ιχρ' ενός των
συμβολαιογράφων των εδοευοντων εν τη περιφέρεια του συμ
βολαιογραφείου εκείνου εις ο έχει συντπχθή το τον τύπον της
εκτελεσεως περιαφθησόμενον συμβόλαιον.
Αρθρ. 7.-0 αρχειοφύλαξ Οφείλει να φροντίζη πει της
Φυλάξεως των εγγράφων και της καταλλήλου τοποθετήσεως
και ταξινομπσεως αυτών εν τοις αοχειοις. εις τοοπον ώστε οι
εχοντες σταοερον vc λαμβανωσιν οσον άνεσην ευκολωτερον
γνώσιν αυτών, και να εκδίδη τα αιτούμενα αντίγραφα και πι
στοποιητικά. Είνα δε υπεύθυνος δια πασαν απώλειαν ή βλάβην
των έγγραφων ποοελθουσαν εξ υπαπτοτητος η ασύγγνωστου
αμέλειας αυτού
Άρθρ. Ε. - Εν τω ποουπολογισμω του Κράτους αναγραοεται
ετήσια ττστωσις δραχμών χιλιων δί έξοδο γραοικης ύλης,
Φωτισμού, θερμανσεως καί καθαρισμού του Αρχειοφυλακείου
Σάμου.2
2.

ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 27 Σετττ,/2 Οκτ. 1925 (ΦΕΚ Α" 281)
Περί κσταρνησεως του Αρχειοφυλακείου Παξών.
Αρθρον μονον. - Το αρχειοφυλακειον Παξών καταργείται.
(Αι λοιποί διατάξεις καταργήθησαν 6ic του Νομ. 5444/1932).

S.

ΝΟΜΟΣ 5444
της 28 Απρ./13 Μαϊου 1932 (ΦΕΚ Α' 154)
Περί παοαδασεως του Αρχείου του κσταρνηθεντος Αρχειο
φυλακείου Παξών εις την κοινότητο Γαίόυ (Παξών)
Αοθρον μονον. - Το εδάφ β του άρθρου μόνου του Π.Δ
της 27 Σεπτ. 1925 "περί καταργησεως του Αρχειοφυλακείου·
Παξών' ως και το αρθρ 6 του Νομ 4241 του έτους 1929
κσταονουνται
Ολόκληρόν το αρχείον του δια του εδα® α του άρθρου
μονού του NAl της 27 Σεπτ 1925 κστοογηθεντος Αρχειοφυ
λακείου Παξών παραδοθησεται εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος Γαιου (Παξών), ο οποίος εφεξής θα εκπληοοί τα κατο
τας κείμενος διατάξεις καθήκοντα του Αρχειοφύλακος εν τη
επαρχία Παξων.
Ήδη ποοβλεπεται θεσις Αρχειοφύλοκος Παξων διά του ορ
γανισμού Υπ. Εσωτερικών (βλ κατωτ Β.Δ 864/1960!
4.

ΑΝΑΓ. ΝΟΜΟΣ υπ αοιθ. 1483
της 22/29 Νοεμ. 1936
Περί οργανωσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
των Εσωτερικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Περί των Αρχειοφυλακείων Επτάνησου
και Σάμου
Αρθρ. 64, -1, Το προσωπικόν των αρχειοφυλακείων Επτονήσου και Σάμου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού
του Αρχειείφυλακείου Κυθήρων, ανασυνιστωμενου διο του πα
ρόντος, ορίζεται ως εξής:
(Βλ. ήδη άρθρ. 40 κατωτ. Β.Δ. 864/1960 περί οργανισμού Υπ
Εσωτερικών).
2. Η κατανομή του προσωπικού τούτου εις τα αρχειοφυλακεία
ενεργηθησεται διό Β_Δ/τος.
3. ΕπΓΓοέπετα; ίνα διά Β-Δ/τος, εκδιδομένου προτασει του
Υπουργού των Εσωτερικών, κανονίζεται ο τροπος της διεξογωγής της υπηρεσίας των Αρχειοφυλακείων και της εν γενει
λειτουργίας αυτών ως και τα καθήκοντα των υπαλλήλων και τα
της αναπληρώσεως αυτών. Εν αις περιπτωσεσ; το κατά τα
ανωτέρω Β.Δ/μα περιλαμβάνει και διάταξεις αναφερομενας ας
την επιστημονικήν και τεχνικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν των
Αρχειοφυλακείων, κατά τους οριομςιυς του άρθρ. 65, τούτο
εκδίδεται προτασει του τε επί των Εσωτερικών και του επί των
Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας Υπουργού.
Αρθρ. 65. - Τα Αρχειοφυλακεία Επτάνησου και Σάμου και το
Ιστορικόν Αρχείον Κρήτης τελουσιν υπο τον άμεσον μεν ελεγχον
και την εποτπειπν των Γενικών Διοικητών και Νομαρχών, υπό
την ανωτερον δε εποτττείαν του Υπουργείου των Εσωτερικών,
όσον δ atpapa εις την επιστημονικήν και τεχνικήν οργάνωσιν
και λειτουργίαν αυτών τελούσιν μπό τον έλεγχον και την
εποπτείον του Υπουργείου θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας,
δικαιούμενου να ενεργή επιθεωρήσεις αυτών δια τίνος των
μελών της κατα το αρθρ. 11 του Ν. 380 του έτους 1914
Επιτροπής των Γενικών Αρχείων του Κράτους η δια του Δ/ντου
των Γενικών Αρχείων και να υποδεικνύη εις το Υπουρνειον
Εσωτερικών τα ενδεικνυομενα κατα τα ανωτέρω μέτρο ως προς
τε την λειτουργίαν και το προσωπικόν αυτών.
Δια τας λοιπας διατάξεις βλ. ταμ. 2 σελ 6.
5.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 25 Νοεμ. 1943/7 Φεβρ. 1944 (ΦΕΚ Α' 21)
Περί ιδρυσεως εν Δημητσονη μονιμρυ Ιστορικού Αρχείου
Γ ορτυνίας.
Έχοντες υπ' όφει το αρθρ. 23 του Α.Ν. 2027/1939 "περί
αναδιοργανωσεως της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους". το αρθρ. 1 τς>υ υπ" αρι6. 1679/1942 Ν_Δ/τος και το
αρθρ. 1 του Νομ. 459/1943 ως και την απο 10 Νοεμ. 1943
ποοτασιν της Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους
οπεφασίσαμεν και δισταοσομεν:

17

Ιδρύεται εν Δημητσάνη μόνιμον τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον
Γορτυνιας συναποτελούν συμφωνως τω Νομ 459/1943 μετά
της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσόνης και του Μουσείου
ενιαιαν δημοσίαν υπηρεσίαν και υπαγομενον εις τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους.
Εφορευτική Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Γορτυνίας ορίζεται
η της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσόνης και του Μουσείου.
6.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 864
της 28/29 Δεκ. 1960 (ΦΕΚ Α' 211)
Περί Οργανισμού του Υπουργείου των Εσωτερικών.
Ιστορικά Αρχεία

Αοθό 23 -1. Έδραι των Ιστορικών Αρχείών ορίζονται:
α) Του Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου, η Ζάκυνθος.
β)
’
Ιθάκης, η Ιθάκη,
γ) '
'
‘
Κέρκυρας, η Κέρυρα.
δ! Του Ιστορικού Αρχείου Κεφαλληνίας, το Αργοστόλιον.
ε) Του Ιστορικού Αρχείου Κρητης. τα Χανιά.
ς)
"
Κυθήρων, τα Κύθηρα
ζ) Του Ιστορικού Αρχείου Λευκαδος, η Λεύκάς.
η) Του Ιστορικού Αρχείου Ποζών, οι Παξοί.
θ)
’
Σάμου, η Σάμος.
2. Επί των Ιστορικών Αρχείων ασκεί εποπτείαν και το Υ
πουργείο ν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μόνον, όσον
αφορά εις την επιστημονικήν και τεχνικήν λειτουργίαν αυτών,
δυνάμενον να διατασση επιθεωρήσεις διά τινός των μελών της
Επιτροπής των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους ή διά του Διευθυντου των Γενικών Αρχείων και να προτείνη προς το Υπουργείον Εσωτερικών τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ως προς την λει
τουργίαν και το προσωπικόν αυτών.
3. Οι προϊστάμενοι των Ιστορικών Αρχείων εκτελούν τα, κατά
τας κειμένας διατάξεις περί γενικών Αρχείων του Κράτους,
καθήκοντα, ιδία δε επιμελούνται της περισυλλογής, ταξινομήσεως, όιαφυλάξεως, μελέτης, μεταφράσεως, αντιγραφής και
ερεύνης πόσης ιστορικής συλλογής. Επίσης δε μεριμνούν διά
τον εμπλουτισμόν των Ιστορικών Αρχείων, δί οιουδήποτε γρα
πτού μνημείου έχοντος ιστορικήν αξίαν.
Διά τας θέσεις αρχειοφυλάκων βλ. άρθρ. 40 του αυτού ως
ανω Δ/τος εν τόμω 2 σελ. 36,01.
Κλάδος Β4 Αρχειοφυλακών
Ιστορικών Αρχείων
Αρθρ. 40. -1. Ο κλάδος Β4 περιλαμβάνει 9 θέσεις, διακρινομενας κατά βαθμούς ως εξής:
Επί βαθμω 9ω - 4ω θεσεις 1
”9ω - 6ω'8
Συνολον θέσεων 9
2 Προσόντα διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 9ον
οοιζονται το απολυτήριον γυμνάσου ή άλλης ισοτίμου σχολής,
ννωσις παλαιογραΦειας. πκειρο αρχειακών υπηρεσιών και απλή
γνωσις της Ιταλικής ή Αγγλικής ηΤέρμανικής γλωσσης.
Δια τας λοιπας διατάξεις βλ. τομ. 2 σεΛ. 23.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γ ενικά Αρχεία του Κράτους (Γ ΑΧ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γ ενικό
Άρθρο 1
Αρχείο και αρχειακό υλικό1 2

1 Αρχείο, κατά την έννοια του νομού αυτού, είναι το σύνολο
των μαρτυριών και των εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας,
σχήματος και ύλης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του
Κράτους, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών ή νομικών ή φυσικών
προσώπων ή ομάδων φυσικών προσώπων.
2 Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει πρωτότυπα ή ανάγραφα
οποιοσδήποτε ύλης ή τεχνικής, ιδίως:
α) Μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατασπχα. κώδικες και
συλλογές αυτών.

β) Απομνημονεύματα και ημερολόγια
γ) Αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική δημοσίων προσώπων,
δ) Έντυπα προπαγανδιστικά, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφισες.
ε) Αρχεία καταχωρισμένα σε Η/Υ με οποιαδηποτε μορφή,
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας
στ) Οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές αποτυπώσεις
με ιστορική και πολιτιστική αξία.
3. Η οποιαδηποτε εξαγωγή από τη χώρα αρχείων κατα τις
έννοιες του παρόντος νόμου δηλώνεται στα Γ.Α.Κ..
Άρθρο 2
Δημοσία αρχεία

1. Δημόσια αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία, που αποτε
λούνται από δημοσία και ιδιωτικά έγγραφα και χειρόγραφα, που
βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών,
νομικών προσώπων δημόσιου δίκαιου, οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης, νομικών προσώπων ιδιωτικού δίκαιου, που εμπί
πτουν στο δημόσιο τομέα, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, ληξιαρχείων, συμβολαιογραφείων, υποθηκοφυλακείων,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων του απόδημου ελληνισμού
και λοιπών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101).
2. Τα δημόσια αρχεία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Στα ανενεργό αρχεία, που περιλαμβάνουν το υλικό που
δεν έχει πια υπηρεσιακή χρησιμότητα και έχει υποστεί τη
διαδικασία της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το υλικό αυτό εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται στον οικείο
φορέα, έως ότου δημιουργηθούν ot προϋποθέσεις της παρα
λαβής του απο την αρχειακή υπηρεσία.
β) Στα ημιενεργά αρχεία, που περιλαμβάνουν τα έγγραφα,
των οποίων εχε λήξει ο χρόνος υπηρεσιακής χρησιμότητας
και στα οποία πρέπει να γίνε εκκαθάριση.
γ) Στα τρέχοντα αρχεία, που περιλαμβάνουν τα έγγραφα που
έχουν ακόμα υπηρεσιακή χρησιμότητα.
δ) Στα αρχεία διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, που.
παρά την παλαιότητά τους, εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή
χρησιμότητα
Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής, που απαιτείται να διατη
ρούνται στο διηνεκές, δύναται να κατατίθενται στα Γ.Α.Κ. με
εδικό πρωτόκολλο Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ.. η οποία αναλαμβάνει
τη φύλαξη του αρχεακού υλικού αυτής της κατηγορίας, υποχρεούται να το θετε στη διάθεση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας
σε πρώτη ζήτηση και στο κοινό με την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75).
3. Τα αρχείο των δημόσιων υπηρεσιών, που μικροφωτογροΦούνται. κατατίθενται στα Γ.Α.Κ..
Άρθρο 3
Εκκλησιαστικό αρχείο

α) Εκκλησιαστικό αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεα των ορ
θόδοξων εκκλησιαστικών αρχών, ιδρυμάτων, ναών και μονών.
Θς εκκκλησιασττκο αρχεία νοούνται και το αρχεα άλλων δογ
μάτων ή θρησκεων.
β) Οι εκκλησιαστικοί φορείς ή οι κάτοχοι εκκλησιαστικών
αρχείων οφείλουν vc τηρούν σε καλή τάξη και κατάσταση και
να γνωστοποιούν την ύπαρξή τους με μορφή συνοπτικού ευ
ρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο εθνικό ευρετήριο αρχείων
των Γ.Α.Κ..
γ) Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε βοήθεα για
την επιτέλεση του παραπάνω σκοπού. Η παροχή του αρχειακού
υλικου των εκκλησιαστικών φορέων στους μελετητές γίνεται
με τη σύμφωνη γνώμη των κατόχων του.
Άρθρο 4
Ιδιωτικά αρχείο

1. Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως:
α) Τα αρχεία ιδιωτικού περιεχομένου βυζαντινής περιόδου.
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β) Το ηρχεια των προσώπων που ασκησαν ανώτατο λειτουρ
γήματα της πολιτείας και της εκκλησίας και των ποοοωπων
που δκικοίθηκαν στις επιστήμες τα γραμματα. τις τεχνες την
ευποιια την εθνική η οποιαδήποτε άλλη δοαση καθώς κο το
αρχεία άλλων φυσικών ποοοωπων. που το περιεχόμενό τους
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γ) Τα ορχεια των πολίτικων κομμάτων και των συνδικαλισπκών
οργανώσεων.
δ) Τα αρχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δίκαιου, όπως
συλλογών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων εν γένει και ομάδων φυ
σικών προσώπων
ε) Τα αρχεία εμπορικών οικων, επιχειρήσεων, τραπεζών κ.λπ.
2. Τα αρχεία της παρ. 1 υπάγονται στην εποπτεια των Γ.Α.Κ.,
σύμφωνο με το άρθρο 40 κα; οι κάτοχοι ή οι κληρονόμοι τους
υποχρεουντα; να το δηλώνουν στο Γ.Α.Κ..
3. Εφ όσον το Γ.Α.Κ, κληθούν απο τους κατόχους ή κλη
ρονόμους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρμόδιος αρ
χειακός υπάλληλος μεριμνά για την παραλαβή τους, συντάοοοντας σχετικό πρωτόκολλο
Άρθρο 5
Οτττικοοκουσπκο αρχεία

Οπτικοακουσπκα αρχεία χαρακτηρίζονται οι μαρτυρίες σε
ηχητικές και σε κινούμενες η στατικές οπτικές αποτυπώσεις.
Άρθρο ε
Αρχεία χαρτών και σχεδίων

Αρχεία χαρτών και σχεδίων χαρακτηρίζονται ιδίως α μαρτυρίες
σε οπτικές, γραμμικές αποτυπώσεις και απεικονίσεις σε χάρτες,
σχέδια τοπογραψικά και υδρογραςηκό διαγράμματα και σχέδια.
..μακέτες, αεροφωτογραφίες, ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες λι
θογραφίες, ξυλογραφίες.
Άρθρο 7
Δημόσια έγγροφρ

Δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του νόμου αυτου χαρα
κτηρίζονται τα έγγραφα που εκδόθηκαν ή προέρχοντα. ιδίως:
α) Από τους βυζαντινούς αυτοκρατορες, τα μέλη των αυτο
κρατορικών δυναστειών και τους υπαλλήλους του βυζαντινού
κράτους
β) Από τις διοικητικές αρχές των ίενοκρστουμενων ελληνικών
περιοχών, πς κοινοτικές αρχές, τους νοταρίους, καντζιλιερηδες
και μνήμονες της περιόδου της τουρκοκρατίας.
γ) Από τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την
επανάσταση και τους αμέσως μετά απο αυτή χρόνους.
δ) Απο τους βασιλείς των Ελλήνων, τα μέλη των βασιλικών
δυναστειών και γενικό των ανακτορικών υπηρεσιών.
ε) Από οποιοδηποτε αοχη αυτονόμων ελληνικών πολιτειών,
όπως π.χ. της ίονιου. τε Σαμιακής, της Κρητικής,
στ) Από tic εκκλτ,σ.οστικες αοχες.
ζ) Απο πς αρχές της νομοθετική:, εκτελεστικής και δικαστικής
εξουσίας του κρότου:
η! Απο π: δημοσίες υπηοεσιες. νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου κα: οργανισμούς τοπική: αυτοδιοίκησης,
θ) Απο τους οργανισμούς κα: πς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
ι) Απο τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου, που τελούν υπο
την εποπτεια του κράτους και ανήκουν' στο δημόσιό τομέα,
ια) Απο συμβολαιογράφους κα: υποθηκοφυλακεία,
ιβ) Από ληξιαοχαο
ιγ) Από πς ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύματα του εξωτεοικου. όπως εκπαιδευπκα. Φιλανθρωπικά.
■δ) Από τα δημοσία εκπαιδευτικό ιδρύματα της χωράς, όλων
των βαθμιδών εκπαίδευσης,
ιε) Απο τους διεθνείς οργανισμούς.
ιστ) Από υπηρεσίες ξένων κρατών εγκατεστημένες στην
ελληνική επικράτεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Οργάνωση και σκοπός των ΓΆΧ.
Άρθρο Ε
Η αρχειακή οργάνωση της χωράς

V Τα ήδη υφιστάμενο Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικά
Αρχεία, Τοπικά Ιστορικά Αρχεία και Μόνιμα Τοπικά Ιστορικά
Αρχεία της χωράς υπάγονται σε ενιαία υπηρεσία με τίτλο:
Γενικά Αρχείο του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
2. Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργο Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων.
3 Τα Γ.Α.Κ. συγκροτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και
πς περιφερειακές υπηρεσίες
Άρθρο S
Σκοπός των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους

Ο οκοπός της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. είναι,
α) Η εποπτεια, διάσωση, συγκέντρωση, καταγραφή ταξινομήσει
και ευρετηριαση του αρχειακού υλικού της χωράς και η διάθεση
προς μελετη όλων των δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων, έγ
γραφων και χειρογράφων, το οποία οναφέρονται στην ιστορία
και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και οε
ό.π έχει σχέση με τη διοικηπκή, οικονομική και κοινωνική ζωή
του ελληνικού κράτους
β! Η επισήμανσή και απογραφη των εχοντων ιστορικό εν
διαφέρον δημοσίων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στο
Γ ενικά Αρχεία του Κράτους κα: η προετοιμασία για τη διάθεση
στους μελετητες.
γ) Η συνεργασία με τις αρχές της .Εκκλησίας, των εκκλη
σιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρηοκευπκων
φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού
δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα
οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον,
ε) Η εποπτεια των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.
στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών),
που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.
ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία
με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής η της αλλο
δαπής.
η) Ο εμπλουπσμός με αγορο αρχειακού υλικου από τους
κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικου που βρίσκονται
σε ξένα κράτη η οργανισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Κεντρική Υπηρεσία
Άρθρο 10
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

Η Κεντρική Υπηρεσιο (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ. λειτουργεί ως διεύ
θυνση και διαρθρώνεται ως ακολούθως:
Ο). Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου.
β) Τμήμο Σύγχρονων Αρχείων.
γ) Τμημε Διοικητικής Οργάνωσης και Μελετών
δ) Τμήμα Γραμματείας κα: Λογιστηρίου
ε) Τμήμα Συντήρησης κα: ΜικροΦωτογοαοησπς και
στ) Γ ραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστήριου.
Άρθρο 11
Τμήμα Γ ενικού Ευρετηρίου

Οι αρμοδιότητες του τμήματ: , είναι οι ακόλουθες:
ο) Η πεοιγραφη, ταξινόμηση, αρχειοθέτηειη και ευοετηοιαση
των συγχρόνων ανενεργών αρχείων, που έχουν εισαχθεί και
θα εισσγονται εωεξης στο Γ.Α.Κ. απο πς υπηρεσίες του δημόσιου
τομέα, όπως και των εν γενει αρχειακών συλλογών των Γ.Α.Κ..
β) h κσταγροψη και η ευοετηοιαση των άδικων αρχείων.
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γ) Η επισήμανσή συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και
χειρογράφων, που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά
πρόσωπα και η συγκρότηση και ενημέρωση του εθνικού ευρε
τηρίου αρχείων.
δ) Η διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών, που
παραδίδονται ως παρακαταθήκη στα Γ.Α.Κ. καθώς και η περι
γραφή. ταξινόμηση και ευρετηριαση τους.
ε) Η συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικων και οπτικοακουστικών αρχείων.
στ) Η συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροΦωτογραφίων, φωτοτυπικών και φωτογραφιών απο τα έγγραφα
και χειρόγραφα, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. ή σε άλλους ορ
γανισμούς.

των Γ.Α.Κ. και έκδοση αντίγραφων αυτών.
γ) Η λήψη παντός μέτρου διοικητικής μέριμνας που απαιτείται
για την εύρυθμη λειτουργία των Γ.Α.Κ..
δ) Η εισήγηση για την κατάρτιση και παρακολούθηση της
εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών και η διεξαγωγή της
λογιστικής εργασίας δαπανών που αφορούν την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
στα πλαίσια του γενικού προϋπολογισμού, τακτικού και επεν
δύσεων του Υπουογειου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Η προμήθεια και διαχείριση παντός είδους υλικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας.
στ) Κάθε άλλο θέμα οικονομικής διαχείρισης που αφορά την
Κεντρική Υπηρεσία.

Άρθρο 12
Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων

Άρθρο 15
Τμήμα Συντήρησης και Μικροφωτογραιρησης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η επισήμανσή και απογραφη των αρχείων των υπηρεσιών
του δημοσίου τομέα και η εποπτεια των ενεργών αρχείων για
την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων έγγραφων.
β) Η παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των
δημοσίων υπηρεσιών και η μέριμνα γιο τη-ν εισαγωγή των
διατηρητέων αρχείων στα Γ.Α.Κ..
γ) Η μέριμνα για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων κατά
το άρθρο -I. παρ. 2.
δ) Η συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους, που
ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την
απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, που προσδιορίζεται στις
περιπτώσεις α' και β' του παρόντος άρθρου.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την προστασία, τον καθαρισμό, την απο
κατάσταση και την αισθητική παρουσίαση όλου του αρχειακού
υλικου που συγκεντρώνεται στα Γ.Α.Κ..
β) Η μέριμνα για τη χημικο-βιολογική έρευνα και η αναζήτηση
μεθόδων Kat υλικών για την αποτελεσματική συντήρηση των
εγγράφων, χειρογράφων, κ.λπ.
γ) Η στάχωση των εγγράφων, χειρογράφων και βιβλίων,
δ) Η λειτουργία εργαστηρίου μικροΦωτογράφησης, φωτογρά
φησης και φωτοαντιγράφησης των εγγράφων και χειρογράφων
που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. σε δημόσιους, εκκλησιαστικούς και
ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 13
Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Μελετών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση των ελληνικών και διεθνών εξελίξεων
της αοχειονομίας και η τεκμηριωμένη εισήγηση για την εφαρμογή
τους κατά την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών των
Γ.Α.Κ..
β) Η μέριμνα για την αναθεώρηση και την προσαρμογή των
κριτηρίων και των προτύπων, στα οποία βασίζεται η ορθολογική
λειτουργία των Γ.Α.Κ. και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
γ! Η συστηματική συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων, εκθέσεων, αναφορών, ειδικών ερευνών, για την
εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών των ΓΑΚ.
δ) Η μεριμνο της εγκατάστασης, οργάνωσης, λειτουργίας,
εκμετάλλευσης και ελεγχου των απαραίτητων συστημάτων η
λεκτρονικής επεξεργασίας (πληροφορικής) για την περαιτέρω
αξιοποίηση των αρχειακών συλλογών των Γ.Α.Κ. και γενικότερα
για την υποστήριξή των λατουργιών των Γ.Α.Κ..
ε) Η τεχνική επιμελεια της αρχειοθέτησης αρχείων Η/Υ σε
συνεργασία με τα τμήματα Γενικού Ευρετηρίου και Συγχρόνων
Αρχείων
στ) Η καταρτ.ση προγραμμάτων αρχειακής εκπαίδευσης προ
σωπικού των Γ.Α.Κ. σε κεντρικό η περιφερειακό επίπεδο και η
μέριμνα γισ την εκτελεση τους
ζ) Η φροντίδα για τη μετάβαση Ελλήνων αρχειακών υπαλλήλων
σε αρχεία ξένων χωρων και τη φιλοξενία στην Ελλαδα αλλο
δαπών αρχειακών, με σκοπο την ανταλλαγή γνώσεων και πλη
ροφοριών για θέματα σχετικά με τα αρχεία και την αρχειακή
επιστήμη.
η) Η ανάπτυξη των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστη
ριοτήτων των Γ.Α.Κ..
θ) Η επιμελεια για τα δημοσιεύματα των Γ.Α.Κ..
Άρθρο 14
Τμήμα Γραμματείας και Λογιστηρίου

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση μητρώου των υπαλλήλων των Γ.Α.Κ..
β! Η τηρηση του αρχείου υπηρεσιακών έγγραφων της Κ.Υ.

Άρθρο 16
Γ ραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου

Οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι οι ακόλουθες:
α) Η παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
β) Η καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και
αρχειακές τους αναζητήσεις και η φροντίδα για την εύρυθμη
λειτουργία του αναγνωστήριου.
γ) Η παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση
των χειρογράφων Kat των παλαιών εφθαρμενων ιστορικών
εγγράφων
δ) Η φροντίδα για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με
δημοσιεύματα που αφορούν την επιστημονική ερευνά και μελετη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Άρθρο 17
Ορισμός των περιφερειακών υπηρεσιών

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες διακρίνονται σε Αρχεία του
Νομού με έδρα την πρωτεύουσα του νομού αποκαλούμενα στο
έξης ΤΑΚ Αρχεία Νομού .......' και σε Αρχεία με έδρα πόλη
έκτος της πρωτεύουσας του Νομού με την ενδειξη Τ.Α.Κ. Τοπικο Αρχείο..... ' {όνομα πόλης).
2. Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών ανάγονται
σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το σκοπο της υπηρεσίας,
όπως αυτός περιγρα®εται στο άρθρο S. καθώς και σε εκείνους
που πεοιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος νομού.
3. Σε δήμο η κοινότητα που διαθετει αξιόλογο αρχειακό υλικά
δύναται να συγκροτηθεί τοπική Αρχειακή Συλλογή υπό την
εποπτεια της υπηρεσίας των Αρχείων του νομού. Η ίδρυση
τοπικής Αρχειακής Συλλογής πραγματοποιείται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από ει
σήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
Η φύλαξη και επιμέλεια της τοπικής Αρχειακής Συλλογής
ανατίθεται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ. σε άμισθο επιμελητή,
ο οποίος ορίζεται μετά απο πρόταση του προϊσταμένου των
Αρχείων του νομού και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής δημοτικής
ή κοινοτικής αρχής.

Άρ&ρο 18
Μετονομασιο λειτουργουντων Αρχείων

32 Το Μόνιμό Τοπικο ιστορικό Αρχείο Νάξου1 σε Τ.Α.Κ Τοπικό Αρχείο Νάξου' με-έδοα τη Νάξο

33. Το Μόνιμό Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λίμνης Ευβοιος σε
Με τον παοοντο vouc μετονομάζονται τα λειτουργουντο
Τ.Α.Κ - Τοπικά Αρχείο Λίμνης με έδρα τη Λίμνη Ευ&οιος
Αρχεία της χωράς ως εξής:
34 Το Μόνιμό Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Φάρων σε Τοπική
V Το Ιστορικό Αρχείο Κρητης σε "Γ.Α.Κ - Αρχεία Νουου
Αρχειακή Συλλογή Φάρων' με έδρσ τα Φορά.
Χανιών’ με έδρα το Χονια
35 Το Ιστορικό Αρχείο Μοκεδονιας ονομάζεται ειδικως Τ.Α.Κ
2.
Το Ιστορικό Αρχείο Δωδεκάνησου συγχωνεύεται με το - ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας με εδρο τη Θεσσαλονίκη και
Λαογραφικο Αρχείο Δωδεκάνησου κο; μετονομάζεται σε Τ.Α.Κ.
αρμοδιότητο το Nouo Θεσσαλονίκης
- Αρχεία Νομού Δωδεκάνησου με εδρο τη Ρόδο
36. Το Μόνιμο Τοπικο Ιστοοικο Αρχείο Σπετσών σε Τ.Α.Κ
3 Το Ιστορικό Αρχείο Σάμου σε Τ.Α.Κ. - Αρχείο Νομού
- Τοπικο Αρχείο Σπετσών' με έδοα τις Σπέτσες
37. Το Ηπειρωτικό Αρχείο που λειτουογει ως Τμήμα της
Σάμου' με έδοο το Βαθύ Σάμου
4.
Το Ιστοοικο Αοχειο Λευκάδος σε Τ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ζωοιμαίας Βιβλιοθήκης οε Τ.Α.Κ - Αρχείο Νομού ίωοννινων'
με έδοο το Ιωάννινα
Λευκάδος’ με έδρα την πόλη της Λευκάδος
5 Το Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου σε Τ.Α.Κ - Αρχείο Νομού
Άρθρο 19
Ζακύνθου με έδρα την πόλη της Ζακύνθου.
Ιδρυση νέων Αρχείων
6. Το Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας συγχωνεύεται με
το Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας και μετονομάζεται σε Τ.Α.Κ.
Με προεδρικά διοτογματο. που εκδίδονται ύστερο οπο πρό
Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας με έδpc το Αργοστόλι.
ταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβεονησης. Οικονομικών.
7. Το Ιστοοικο Αρχείο Κέρκυρας συγχωνεύεται με το Αρχείο
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδειος κοι Θρησκευμάτων, εινσ
της Ιονίου Γερουσίας κα. μετονομάζεται σε Τ.Α.Κ - Αρχεία
δυνατό να ιδρύονται σε πρωτεύουσες νομών της χωοας νεες
Νομού Κέρκυρας με έδοε την πόλη της Κέρκυρας
πεοιφερειακες υπηοεσιες των Γ.Α.Κ. η να μετατρεποντα: τοπικές
6 Το Τοπικό Αρχείο Γιατρών οε Τ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού
Αρχειακές Συλλογές οε Γ.ΑΚ. - Τοπικό Αρχεία κο. νο ουνιΑχαιας με έδρα την Πατρα
στωνται οι ονογκαιες οργανικές θεσεις που 6c προστίθενται,
9 Το Τοπικο Ιστοοικο Αρχείο Ευβοιος σε Τ.Α.Κ. - Αρχεία
στις υφιστάμενες οργανικές θεσεις
Νομού Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα
10 Το Τοπικό ιστορικό Αρχείο Λαμίας σε Τ.Α.Κ. - Αρχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Νομού Φθιωτιδος με έδρα τη Λαμία
Προσωπικό των Γ.Α.Κ.
11. Το Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλίας σε Τ.Α.Κ. - Αρχεία
Νομού Μαγνησίας με έδρα το Βολο
Άρθρο 20
12. Το Τοπικο Ιστοοικο Αρχείο Αλεξανδρουπόλεως σε Τ.Α.Κ.
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
- Αρχεία Νομού Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
13. Το Μόνιμο Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Σπάρτης σε Τ.Α.Κ.
1. α) Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.
- Αρχεία Νομού Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.
ορίζεται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Αρχειονομων με βαθμό Α με
14. Το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου σε Τ.Α.Κ.
το προσόντα που προβλεποντοι στο άρθρο 22 και επι πλέον
- Αρχεία Νομού Αργολίδος με έδρε το Ναύπλιο.
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αριστη γνώση δυο του
15. Το Μόνιμό Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Αρτας σε Τ.Α.Κ. λάχιστο ξένων γλωσσων Ο προιςπαμενος των Γ.Α.Κ. φερει
Αρχεία Νομού Άρτας με έδοα την Αρτα.
τον τίτλο "Διευθυντής των Γ.Α.Κ.'.
16. Το Μόνιμό Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Βέρροιας σε Τ.Α.Κ.
β) Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας επιλέγεται
- Αρχεία Νομού Ημαθίας με έδρα τη Βερροια.
μεταξύ των αρχειονομων που υπηρετουν. Ως προϊστάμενος
17. Το Μόνιμό Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης οε Τ.Α.Κ.
μπορεί να επιλεγεί και ιδιώτης που εχει τουλάχιστον τα προοοντο
- Αρχεία Νομού Κοζάνης' με έδρε την Κοζάνη.
της προηγούμενης περιπτωοεως. επί τριετή θητεία με σύμβαση
16. Το Μόνιμο Τοπικο Ιστορικό Αρχείο Χίου σε Τ.Α.Κ. ιδιωτικού δικοιου
Αρχεία Νομού Χίου" με έδρα την πόλη της Χίου.
γ) Ο προϊστάμενος συντονίζει τη δράση των επί μέρους
19. Το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικά Αρχείο Κυκλάδων σε Τ.Α.Κ.
υπηρεσιοκων μονάδων των Γ.Α.Κ. με σκοπο τον προγραμματισμό
- Αρχεία Νομού Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.
κοι το σχεδιοσμο ενεργειών που αποβλέπουν στην κάλυψη των
20. Το Μόνιμο Τοπικο ιστορικό Αρχείο Μυτιλήνης σε Τ.Α.Κ.
αναγκών του αρχειακού συστήματος της χώρος και στη βελτίωση
- Αρχεία Νομού Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.
της λειτουργικότητας και αποδοτικοτητας του. Για το σκοπό
21. Το ιστορικό Αρχείο Κυθήρων σε Τ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο
ουτόν δυναται να επισκέπτεται περιφερειακές υττηρεοιες των
Κυθήρων' με έδρε τα Κύθηρα
Γ.Α.Κ. για επιτόπια ερευνά κα; εξεταση των προβλημάτων που
22. Το ιστορικό Αρχείο Υδρας σε Τ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο
τυχόν προκύπτουν. Στις επισκέψεις αυτές μπορεί νο συμμετέχει
Ύδρος' με έδρα την Υδρα
και ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
23. Το ιστορικά Αρχείο Παξων σε Τ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο
Εθνικής Παιδείας κοι Θρησκευμάτων αρυοδιος γιο το Γ.Α.Κ..
Παξων' με έδρα τους Γιαξους
Επίσης, αντιπροσωπεύει στο διεθνή χώρο το Γ.Α.Κ. για εθνικσ
24. Το Ιστορικά Αρχεία Ιθάκης οε 'Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο
κοι κροτικο αρχειακό θεμστα
Ιθάκης' με έδρα την Ιθάκη
2. α) Οι προϊστάμενο; των Τμημάτων Γενικού; Ευρετηρίου και
25. Το Τοπικο Ιστοοικο Αρχείο Λεωνιδιου σε Τ Α.Κ. - Τοπικό
Συγχρόνων Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι προϊστά
Αρχεία Λεωνιδιου με εόοο τα Λεωνΐδιο
μενοι των περιφερειακών υπηρεσιών προέρχονται οπο τον
26. Το Τοπικά ιστορικά Αρχείο Αιγινης σε Τ.Α.Κ. - Τοπικό
κλάδο ΠΕ Αρχειονομων
Αρχείο Αιγινης με εσοα την Αίγινα
β) Προϊστάμενος του τμήματος Γραμματειας και Λογιστηρίου
27 Το Μοντμρ Τοπικά ιστορικά Αρχεία Αίγιου σε Τ.Α.Κ. ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικων.
Τοπικο Αρχεία Αίγιου με έδρα το Αίγιο
γ) Προϊστάμενος του Τμήματος Σμνττρησης και Μικοοωω26 Το Μόνιμα Τοπ.ικο Ιστοοικο Αρχεία Γοοτυνιας σε Τ.Α.Κ.
τογραφησης ορίζεται υπάλληλοί του κλάδου ΠΕ Συντηρητών.
- Τοπικο Αρχείο Δημητσανσς με έδρα τη Δημητσονα.
δ) Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης και
29. Το Μόνιμό Τοπικο ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου σε Τ.Α.Κ.
Μελετών ορίζεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Αρχειονομων η
- Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.
Πληροφορικής.
3C Το Μόνιμα Τοπ.ικρ ιστορικά Αρχείο Γιαοαμυθιάς σε Τ.Α.Κ.
-3. Ο Διευθυντής των Γ.Α.Κ κοι οι προϊστάμενοι των τμημάτων
- Τοπικο Αρχείο Παραμυθίας με έδρα την Παραμυθία.
της Κεντρικής Υπηοεσ.ας κα. των περιφερειακών υπηρεσιών
31. Το Μόνιμό Τοπικο ιστοοικο Αρχείο Αγιας σε Τ.Α.Κ. των Γ.Α.Κ. ορίζονται απο το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο
Τοπικο Αρχείο Αγιας με εδμα την Αγια.
μετά απο γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
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4. α) Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών υπο
βάλλουν στο τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους εκθεση πεπραγμενών
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα
Γ.Α.Κ..
β) Ο Διευθυντής των Γ.Α.Κ. υποβάλλει το πρώτο δίμηνο κάθε
έτους εκθεση πεπραγμενών του προηγούμενου έτους για το
σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καί την κοινοποιεί στην
Εφορεία των Γ.Α.Κ.
5. Οί προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ.
δικαιούνται του επιδόματος που προβλέπεται από το άρθρο 12
του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ Α' 37).
Άρθρο 21
θέσεις προσωπικού

1. Οι θεσεις και ο αριθμός του μονίμου προσωπικού κατα
κλάδους ορίζονται ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
θέσεις
αα) Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων
170
ββ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός
60
γγ) Κλάδος ΠΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού και
βιβλίων
17
δδ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
2
εε) Κλάδος ΠΕ Χημικών
5
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
αα) Κλάδος ΤΕ Ταξινόμων
20
ββ! Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
70
γγ) Κλάδος ΤΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού και
βιβλίων
70
δδ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
8
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
αα) Κλάδος ΔΕ Ταξινόμων
50
ββ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός
70
γγ) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων -Στενογράφων
50
δδ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
50
δ) Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
αα) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
60
ββ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας (προσωρινός)
1
2. Για τις αναγκες της υπηρεσίας είναι δυνατό να προσλαμ
βάνεται προσωπικό των κλάδων ΥΕ καθαριότητας (θεσεις 50)
και ΥΕ Εργατών με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου (θεσεις 50)
ουμφωνα με το ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α' 195).
3. Η πλήρωσή των κενών θεσεων γίνεται σταδιακά μέσα σε
πεντε (5) χρονιά αναλογο με ης προβλεπομενες πιστώσεις
που εγγραφονται στο προυπολογισμο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων
4. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ. ΤΕ και ΔΕ είναι
ο Γ και καταληκτικός ο Α και της κατηγορίας ΥΕ εισαγωγικός
βαθμός είναι ο Δ και καταληκτικός ο Γ.
Οι θεσεις όλων των βαθμών των κοτηνοαων ΠΕ. ΤΕ. ΔΕ και
ΥΕ σε κάθε κατηγορία είναι οργανικά ενμχες.
Άρθρο 22

Άρθρο 23
Προσόντα κλάδου ΠΕ Συντηρητών αρχειακού υλικού
και βιβλίων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: πτυχίο
ανώτατης σχολής Συντήρησης της ημεδαπής η της αλλοδαπής
με ειδίκευση στον τομέα συντήρησης χαρτιού, πάπυρου, περ
γαμηνής, χειρογράφου και βιβλίου και η αριστη γνώση μιας
ξένης γλωσσάς.
Άρθρο 24
Προσόντα κλάδου ΠΕ Χημικών

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: πτυχίο
του τμήματος Χημείας Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
σχολής της αλλοδαπής με μετεκπαίδευση στην παθολογία του
χαρτιού και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Άρθρο 25
Προσόντα κλάδου ΤΕ Ταξινόμων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: πτυχίο
Τ.Ε.Ι. (σχολής του αυτού ή σχετικού προς τον κλάδο αντικεί
μενου) ή ισοπμης σχολής της αλλοδαπής και επαρκής γνώση
μιας ξένης γλώσσας.
Άρθρο 26
Προσόντα κλάδου ΤΕ Συντηρητών αρχειοκού υλικού βιβλίων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: πτυχίο
σχολής Συντήρησης Τ.Ε.Ι. η ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
και επαρκής γνώση μιάς ξένης γλώσσας.
Άρθρο 27
Προσόντα κλάδου ΔΕ Ταξινόμων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: απο
λυτήριος τίτλος Λυκείου ή εξατάξιου Γ υμνασίου ή ισοτίμου
σχολείου και επαρκής γνώση μιας ξένης γλωσσάς.
Άρθρο 28
Προσόντα κλάδου ΔΕ Δακτυλογροφων - Στενογράφων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται το
απαιτούμενα απο το άρθρο 16 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ Α' 84).
επί πλέον δε αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Άρθρο 29

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΠΕ
Διοικητικός. ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός.
ΤΕ Πληροφορικής. ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ, ΥΕ Επιμελητών. ΥΕ Προσωπικού Καθαοιοτητας. ΥΕ Ερ
γατών καθορίζονται τα Οριζόμενα στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ Α
84),

Προσόντα κλοδου ΠΕ Αρχειονομων

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: πτυχίο
σχολής Αρχειονομιας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμό αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο φιλοσοφικής ή
νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης σχολής της αλ
λοδαπής. με ετήσια τουλάχιστο μετεκπαίδευση σε θέματα Αρχειονομιας και αρίστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Κατ εξαίρεση πτυχιουχοι φιλοσοφικής η νομικής, που δεν έχουν
μετεκπαιδευτεί σε ειδική σχολή Αρχπονομιας. αλλα έχουν τριετη
αρχειακή υπηρεσία η μετεκπαίδευση σε θέματα μεσαιωνικής ή
νεότερης ιστορίας, όύναται να επιλεγούν σε θέση Αρχειονόμου
μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. σχετικά με την
καταλληλότητα τους, κατά την οποία θα ληφθεί υπ όψη και η
γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Άρθρο 30
Προσωπικό ειδικών προσόντων

Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στα Αρχεία των Νομών
Ιωαννίνων. Κοζάνης. Ημαθίας, Ροδοπης, Ξάνθης, Ηρακλείου και
Δωδεκσνήσου και στην Κεντρική Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.. μία (1)
τουλάχιστο θέση του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων καλύπτεται οπό
Αρχειονομο που. έκτος των προσόντων που προβλέπονται στο
άρθρο 22. εχει επαρκείς γνώσεις της τουρκικής γλώσσας και
οθωμανικής παλαιογραφίας. Στα Αρχεία των Νομών Κερκύρας,
Λευκάδός. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, στα Τοπικά Ιστορικά
Αρχείο Ιθάκης και Κυθήρων και στην Κεντρική Υπηρεσία των
Γ.Α.Κ. μία (1) τουλάχιστο θέση του Κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων
καλύπτεται από Αρχειονομο που. εκτός των προσόντων που
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Άρθρο 31
Αποσποσεις εκποΛειτηκών στην υπηρεσία των ΓΆ..Κ.

Γιο την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών της μπηρεσιας
των Γ.Α.Κ. δύναται νο αποσπωντοι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας
της δημοσίας εκπαίδευσης, υστέρα απο εισηγηση της Εφορείας
των Γ.Α.Κ . η οποία κρίνει και αξιολογεί τα ποοσοντα των υπο
ψηφίων γιο απόσπαση.
Άρθρο 32
Καταταξη προσωπικού

1. Οι θεσεις των κατα τη δημοσίευση του παοοντος Διευθυ
ντών, των ΠΕ Γραμματεων. ΠΕ Αρχειοφυλακων ΠΕ Διοικητικών.
ΔΕ Ταξινομων, ΔΕ Αρχειοφυλακων. ΔΕ Επιμελητών. ΔΕ Γ ραμ
ματεων. ΔΕ Δακτυλογραψων. ΥΕ Κλητηοων και ΥΕ Καθαριστριών
μετατρέπονται σε θεσεις των υπο του παοοντος προβλεπομενων
κλάδων, στις οποίες κατατάσσονται αυτοδικαίως με το βαθμό
που κατέχουν οι υττηρετουντες υπάλληλοι, ως ακολούθως
α) Στον κλάδο Αρχειονομων ο διευθυντής των Γ.Α.Κ.. ο
διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας ο διευθυντής
του Αρχείου Ιονιου Γερουσιας καθώς κα: οι υπάλληλοι των
κλδδων ΠΕ Γ ραμματεων κα. ΠΕ Αρχειοφυλακων.
β) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικου.
γ) Στον κλάδο ΔΕ Ταξινομων οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ
Ταξινομων. ΔΕ Αρχειοφυλακων, ΔΕ Γραμματέων και ΔΕ Επι
μελητών.
δ) Στον κλδδο ΔΕ Δακτυλογραφων - Στενογράφων οι υπάλ
ληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογραφων.
ε! Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ
Κλητήρων.
στ) Στον κλΟδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οί υπάλληλοι
του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών.
2. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες στο
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας υπάλληλοι επί συμβασει ιδιωτικού
δικαίου, δύο (2) Αρχειοφύλακες και ένας (1) Ταξινομος, με
ειδικές γνώσεις βαλκανικών γλωσσών και βαλκανικής ιστορίας
διέπονται από τις διατάξεις που ισχυουν για το προσωπικό
αυτό (ν. 1476/1984. ΦΕΚ A 136).
Άρθρο 33
Ειδικοί συνεργάτες
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα
από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. δύναται να ανατίθεται σε
Α.Ε.Ι. και Κέντρα Ερευνών του εσωτερικού κα εξωτερικού ή
σε ιδιώτες. Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενερνεια μελετών,
ερευνών η άλλων εργασιών μέσα στε πλαίσια του αντικείμενου
των Γ.Α.Κ για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους.
2. Στις αποφάσεις ορίζεται η αμοιβή που θα καταβληθεί και
οι οροί εκτελεσης του ανατιθέμενου έργου.
Άρθρο 34
Ειδικό θέματα1 2
1. Το σύνολο των θεοεων του προσωπικού των Γ.Α.Κ.
κατανεμετα στην Κεντρική Υπηρεσία κα τις περιφερειακός
υπηρεσίες με αποφάσεις του Υπουογου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Αρμόδιε για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού της υπηρεσ.ας των Γ.Α.Κ., είναι τσ Κεντρικό Υ
πηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κα: Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Συλλογικά Όργανα
Άρθρο 35
Εψορεια των Γ ενικών Αρχείων του Κράτους

1. Στην υπηρεσισ των Γ.Α.Κ λειτουργεί συλλογικό όργανό
με τον τίτλο Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους'
2. Η σύνθεση της Εφορείας είναι εννεαμελης και αποτελειται
απο οκτώ (8) μέλη τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ασχοληθεί
με θέματα αρχείων και έχουν δημοσιεύσει αρχειακές ερευνες
και μελετες η ερευνες κοι μελετες της μεσαιωνικής και νεότερης
ελληνικής ιστορίας και απο τον προϊστάμενο της αρμόδιας για
το Γ.Α.Κ υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Στις συνεδριάσεις της Εφορείας μετεχει και ο διευθυντής
των Γ.Α Κ. ή ο νόμιμός αναπληρωτής του ως εισηγητης χωρίς
ψηΦΟ
4. Γραμματεας της Εφορείας, με τον αναπληρωτή του. ορίζεται
με την απόφαση συγκρότησης, υπάλληλος των Γ.Α.Κ κατηγορίας
ΠΕ. ΤΕ η ΔΕ
5. Η Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται και ο πρόεδρός
αυτής καθώς και ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται κα; η διάρκεια της θητειος των μελών της
6 Η αντικατάσταση μέλους, η του γραμματέα της Εφορείας
και του αναπληρωτή του ενω διορκεί η θητειο τους, επιτρέπεται
μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού. Ως εύλογη
αίτιο αντικατάστασης θεωρείται κα: η αδικαιολόγητη απουσία
απο τρεις (3) κατα σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορείας.
Το μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους,
διανύει το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτου που αντικαθιστά.
Άρθρο 36
Αρμοδιότητες και λειτουργία της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
1 Οι αρμοδιότητες της Εφορείας είναι οι εξής:
α) Αποφασίζει γιο την αγοοα αρχείων και αρχειακού υλικού
που διενεργειται από τα Γ.Α.Κ..
β) Αποφασίζει τη χορηνηση ή μη. άδειων μελετης, μεταγραφής,
φωτογράφησης κ.λπ αρχείων κοι αρχειακού υλικού, που βρί
σκονται στο Γ.Α.Κ. και στα πασης φύσεως και μορφής λοιπά
αρχεία της χωράς.
γ) Αποφασίζει γιο τα δημοσιεύυατο και τις πόσης φύσεως
εκδόσεις των Γ.Α.Κ..
δ) Μελετο τις γενικότερες επιστημονικές κατευθύνσεις των
Γ.Α.Κ. και καθορίζει τους βασικούς άξονες της πολιτικής τους.
ε) Παρέχει πς αναγκαίες οδηγίες γιο τον τροπο επιλογής,
ταξινόμησης κα: καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, που
έχουν ιστορικό ενδιαφέρον
στ) Γνωμοδοτει για την ίδρυση νέων αρχειακών υπηρεσιών,
ζ) Γνωμοδοτε: για το επιστημονικό έργο του προσωπικού των
Γ.Α.Κ..
η) Γνωμοδοτει γιο πς αποσπάσεις προσωπικού στα Γ.Α.Κ.,
θ) Γ νωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη
της απο τον Υπουργο Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευμάτων.
2. Λειτουργία της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
α) Η ΕΦΟΡεια συγκαλειτα με πρόσκληση του προέδρου της.
στην οποία αναγραΦονται κα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εοορειας καταρ
τίζεται απο τον προεδοο της Εφορείας με τη συνεργασία του
διευθυντή των Γ.Α.Κ..
Η πρόσκληση επιδίδεται στο μέλη τρεις (3! τουλάχιστον
ήμερες πριν τη συνεδρίαση Σε κοτεπειγουσες περιπτώσεις
είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγούμενη της
συνεδρίασης

23

β) w Εφορεία συνεδριάζει τακτικα pic coco τουλάχιστον το
υηνο καί ενδιάμεσά κατα την κρίση του προέδρου της.
γ) Η Εωορεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα
όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση τουλάχιστον πεντε (5) απο
τα μέλη της.
δ) Οι αποφάσεις της Εφορείας, λαμβανονται με την πλειοψηφία
των παρόντων μελών
ε) Η Εφορεία μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της μη μέλη
της για να ενημερωθεί ετπ συγκεκριμένου ειδικού θέματος
στ) Οι αποφάσεις και εισηγήσεις της Εφορείας είναι ειδικά
αιτιολογημένες και διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφο
νται απο τον πρόεδρό, τα παρόντα μέλη και το γραμματέα.
Στα πρακτικό αναγραΦονται τα ονοματα των μελών που πήραν
μέοος στη συνεδοιαση και γίνεται ειδική μνεία για απουσία ή
κώλυμα μέλους. Στα πρακτικά καταχωοούνται και οι γνώμες
των μελών που μειοψηφούν
ί) Η Εφοοεία μπορεί να αλληλογραφεί δια του προέδρου της
απευθείας με κάθε υπηρεσία η αοχή του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα καθώς και με ιδιώτες. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της
Εφορείας γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ..
η) Ο πρόεδρός, τα μέλη και ο γραμματέας της Εφορείας
δικαιούνται αμοιβής σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις περί αμοιβής μελών συλλογικών οργάνων
θ) Ο,η προβλέπεται για τον πρόεδρό, ισχύει και για τον
αναπληρωτή του. όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο
πρόεδρός
ι) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις που αναφέρονται στη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων
ια) Ο πρόεδρός της Εφορείας υποβάλλει κατά το πρώτο
δίμηνο του έτους έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου
έτους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 37

Αρχεία καταργούμενων δημόσιων, εκκλησιαστικών και ιδιωτι
κών φορέων Τα αρχεία καταργούμενων δημοσίων, εκκλησιαστι
κών και ιδιωτικών Φορέων εισαγονται. εφ όσον δεν ορίζεται
διαφορετικά, στα Γ.Α.Κ..
Άρθρο 38
Παρακαταθήκη αρχειακού υλικου

' α) Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς, κάτοχο: αρχειακού
υλικου μπορούν να το καταθέτουν στα Γ.Α.Κ διατηρώντας το
δικαιωμο της ανάληψης του οποτε θελησουν.
35 Κατα την κατάθεση και την οναληψη συντασσεται λεπτομεοες προκτικο.
2 Προκεωιενου για πολύτιμα εγγροοα και χειρόγραφα που
βρίσκονται στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που διαθετουν
αοχε.α. των οποίων η διαφύλαξη και συντήρηση κοίνεται πλημ
μελής κ& η μελετη δυσχερής one τα αουοδισ όργανα των
^ Α κ . ο γ πουογος Εθνικής Ποιδειας και θρησκευμάτων μπορεί
να αποοασ.σε.. με τα απο πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
τη μεταΦοοα και παρακαταθήκη τους στα Γ.Α.Κ. γιο οσο κρίνεται
αναγκαίο.
Άρθρο 3S
Ειδικά Αρχείο

". Μετά από εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ.. με κοινή
αποιοαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εθνικής
Παιδείας κοι Θρησκευμάτων και του αρμόδιου καθ ύλην υπουρΥου. ορίζονται Ειδικά Ιστορικά Αρχεία σε δημοσίες υπηρεσίες,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά ποοσωπα ιδιωτικού
δίκαιου που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, τράπεζες,
οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά την έννοια
του αοθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).

2. Σκοπος των Ειδικών Αρχείων είναι η καταγραφή αρχειο
θέτηση, συντηρηση, φύλαξη και διάθεση στους ερευνητες των
έγγραφων και χειρογράφων, που αναφέρονται στη λειτουργία
και εξέλιξη των παραπανω Φορέων
3. Για τη λειτουργία και εμπλουτισμό των Ειδικών Ιστορικών
Αρχείων διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό απο τον οικείο
φορέα.
Άρθρο 40
Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη
διάθεση των μελετητών καταλόγους των αρχειακών συλλογών
των οποίων έχουν την επιμέλεια με τη μορφή Εθνικού Ευρετηρίου
Αρχείων (Ε.Ε.Α.). Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενημέ
ρωση του Ε.Ε.Α. τα επιστημονικά ιδρύματα, σωματεία και ιδιώτες
κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα
Γ.Α.Κ..
Άρθρο 41 \
Εκκοθοριση αρχείων

1. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προ
βαίνουν στην περιοδική ετήσια εκκαθάριση των αρχείων τους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ
καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής έγγραφων, ιστορικού ενδια
φέροντος και ο τροπος αποχωρισμού, καταγραφής και ταξινό
μησης των έγγραφων που πρέπει να παραδοθουν στα Γ.Α.Κ.
μετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους χρησιμότητας.
3. Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν τεχνική και επιστη
μονική βοήθεια στις υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας,
Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξης σε θέματα εκκαθάρισης και
καλής τήρησης των αρχείων τους.
Άρθρο 42
Μελέτη αρχειακού υλικού

1. Τα αοχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. διατίθενται για
μελέτη όπως προβλέπεται απο το άρθρο 16 του ν. 1599/1986
και υποχρεωτικά με την πάροδο 30 ετών, με την επιφύλαξη
της προστασίας των συμφερόντων του Κράτους, της δημοσίας
τάξης και της τιμής των πολιτών.
2. Τα αρχεία κοι οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ.
παρέχονται στους ερευνητες σύμφωνα με τους ορούς του
δωοητή. άλλως υπάγονται στις γενικες ή ειδικες διατάξεις του
άρθρου αυτου.
3. Τα φωτοανπγροφικα και μικροφωτογραφικά αντίγραφα έγ
γραφων που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. παρέχονται για μελετη με
τους ίδιους ορούς που ισχύουν για όλο τα πρωτότυπα εγγραςια
και χειρόγραφα
4. Αν κστα την κρίση του διευθυντή των Γ.Α.Κ., είνα ενδε
χόμενο vc βλάπτονται τα συμφέροντα του Κράτους, η διάθεση
για μελέτη επιτρέπεται μονά μετά απο προηγούμενη έγκριση
της Εφορείας των Γ.Α.Κ. και μετά απο άδειο του αομόδιου για
κάθε περίπτωση Υπουργείου.
5. Tc προσωπικό που έχει αναλάβει την επισήμανση, την
ταξινόμηση και τη φύλαξη των αοχειων που δεν είναι ακόμα
προσιτά στην έρευνα και στο κοινό, σύμφωνα με την έννοια
των παραπανω παραγράφων, δεσμεύεται με το επαγγελματικό
απόρρητο.
Άρθρο 43
Μελέτη αρχειοκου υλικού ιδιωτικών αρχείων

1. Με' απόφαση, του κατα τις διατάξεις που το διέπουν
οργάνου διοίκησης καθενος από τα κατά τις διατάξεις του
άρθρου 4 του παρόντος νομού, νομιμως συνεστημενα καη
λειτουργούντα ιδιωτικά αρχεία, και τηρούμενων οπωσδήποτε
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των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1599/1986. είναι δυνατό
να διατίθενται τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που ανήκουν στα
ιλιι.Γηνη αυτά αρχεία, γιο μελετη προς προώθηση ερευνητικών
σκοπών
2- Ως προς τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις
εωαοιιονης των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου,
εφαρμόζονται αναλογως οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν 1599
/1986-

Η προκαλουμενη για το έτος 1991 επιπλέον δαπανη θα
αντιμετωπιστεί από πς πιστώσεις που είναι γραμμένες στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων
Αθήνα. 16 Δεκεμβρίου 1990
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 44

Μικροφωτργραφηση-Φωτρανπγροφηση-Φωτογροφηση
1. Για την προστασία των ποΛίων η εφθαρμενων πρωτοτύπων
έγγραφων και χειρογράφων που βρίσκονται στην Κεντρική
Υπηρεσία και τις περιφερειακός υπηρεσίες τους, tc Γ.Α.Κ
υπαχρεοονται να φωτογραφήσουν, φωτοαντιγραφηοουν ή μικροφωτογραφησουν και να παρέχουν στους ερευνητες, μόνο
τα ομοιοτυπα. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα Γ.Α.Κ. και vie
αντίστοιχα έγγραφα και χειρόγραφα που παραμένουν στις υ
πηρεσίες του δημοσίου τομέα.
2. Η επιλογή και προτεραιοτητο αρχείων και αρχειακού υλικου
για φωτοαντιγραφηση. Φωτογράφηση, μικροφωτογραφηση κα
θώς κευ αναπαραγωγή σποφασίζεται από τους προϊσταμένους
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών.
’Αρθρο 45
Διάθεση δημοσιευμάτων

Μεπποφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας
καε Θρησκευμάτων και μετο γνώμη της Εφορείας των Γ ενικών
Αρχείων του Κράτους, καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και η
πρη διάθεσης των αντιτύπων των δημοσιευμάτων των Γ.Α.Κ..
Άρθρο 46
Τελικες διατάξεις

1 ..Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται ο α.ν.2027/
1329 (ΦΕΚ Α' 446) Οπως τροποποιήθηκε, καθώς και κάθε γενική
ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με πς ρυθμίσεις του νομού
αυτού.
2. Με προεδρικά διατάγματα ή κοινές αποφάσεις του Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τυχόν άλλου
συναρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομερειες
της εφαρμογής του νόμου αυτού που τυχόν ήθελαν προκύφει.
Άρθρο 47

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην εσημερίδο της Κυβερνήσεως.
Ο! ΥΠΟΥΡΓΟ!
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μιλτιάδης Έβερτ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ιωάννης Παλαιοκροοσας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Boc. Κοντογιαννοπουλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σωτηρης Κουβελος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
(άρθοε 75 παε. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νομού "Περί ανοδιοργανωσεως της Υπηρεσκτς
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑ..Κ.)

Απο το ανα©εοομενο σχέδιο νομού ποοκαλούνται οι παρακάτω .
δαπανες που περΓγοάΦονται ακολούθως:
1) Μετά πληρη εφαρμογή του νομού, σε πεντε (5; χρόνια.
Ετηοια επιπλέον δαπάνη δραχμών: 1.175.000.000
2S5.000.000
2) "ic το έτος 1991 δαπανη δραχμών: -

Ιωαν. Παλαιοκροοσας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Βασίλ. Κοντογιαννοπουλος
Αριθμ 88/6 Ί 990

ΕΚΘΕΣΗ
Γ ενικού Λογιστηρίου του Κρστους

(άρθρο 75 παρ 1 του Συντογμοτος)
στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων 'Περί σνσδιοργσνωσεως της Υπηρεσίας των Γενι
κών Αρχείων του Κρστους (Γ.Α.Κ.)"

Με τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχέδιου θεσπίζονται το
έξης:
1. Περιγραφεται η έννοια του αρχείου και του αρχειακού
υλικου και καθορίζεται ποια αρχεία χαρακτηρίζονται δημοσία,
εκκλησιαστικό, ιδιωτικά, οπτικοακουστικα. αναφέρεται ποια έγ
γραφα χαρακτηρίζονται δημοσία κ.λ.π. (αρθρ. 1-7),
2. α) Το Γενικά αρχεία του Κράτους, τα Ιστορικά Αρχεία, τα
Τοπικά Ιστορικά Αρχείο και τα μόνιμα Ιστορικά Αρχεία της
Χώρας ανήκουν σε μια υπηρεσία με τίτλο Τ ενικά Αρχεία του
Κράτους (Γ.Α.Κ.)', αποτελούν αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρε
σία υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκροτούνται από την Κεντρική
Υπηρεσία και πς Περιφερειακός Υπηρεσίες. Καθορίζεται ο σκο
πός των υπηρεσιών αυτών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με
τη διάρθρωση της Κεντρικής υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί οε
επίπεδο μιας Δ/νσης συγκροτούμενη οπό 5 τμήματα και 1
γραφείο. Επίσης, καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες
των Περιφερειακών Υ πηρεσιων οι οποίες διοκρίνονται οε Αρχεία
νομού με έδρα την πρωτεύουσα του νομού και σε τοπικά Αρχεία
με έδρα πόλη έκτος της πρωτεύουσας του νομού κ.λπ..
β) Προβλεπεται οπ με π.δ/το είναι δυνατό να ιδρύονται ή
να μετατρέπονται τοπικές αρχειακές συλλογές σε τοπικά αρχεία
να συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις κ.λπ. (αοθοα
6-19).
3. α) Για τη στελεχωση των παοαπανω υπηρεσιών συνιστώνται
συνολικά 803 θεσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και η
πλήρωση των κενών θεσεων 6α γίνει σταδιακά μέσα σε 6 χρόνιο
(σήμερα υπηρετούν 36 υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες ι
στορικών αρχείων).
β) Καθορίζονται τα προοοντο διορισμού σπς πιο πάνω θεσεις
παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών κάθε βαθ
μίδας της δημοσίας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση πραγ
ματικών αναγκών των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. κσ προβλεπεται
η διαδικασία κατάταξης του υπηοετουντος προσωπικού σπς
συνιεπωμενες θεσεις.
γ) Με κοινές υπουργικές οποφασεις μπορεί vc ανατίθενται
σε Α.Ε.Ι.. Κέντρο Ερευνών, η ιδιώτες, η διενεργεια μελετών,
ερευνών ή άλλων εργασιών μέσα στα πλαισο του αντικείμενου
των Γ.Α.Κ. για την αντιμετώπιση ειδικών οναγκων τους. Με τις
αποφάσεις αυτές ορίζεται η αμοιβή που θο καταβληθεί και οι
οροί εκτέλεσης του αναπθεμενου έργου κ.λπ. (άρθρο 20-34).
4. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ ,ιειτουργεϊ 9μελής Εφορεία,
καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της, προβλεπεται
η κσταβολη αμοιβής στον ποοεδοα, το μέλη και το γραμματέα
της Εφορείας σύμφωνα με την εκαστοτε ισχύουαα νομοθεσία
(ομοια Εφορεία υφίσταται κα: σήμερα) κ.λπ. (αοθρα 35-36).
5
Ρυθμίζονται θεμστο σχετικά με τα αρχεία καταρνούμενων
δημοσίων, εκκλησιαστικών κ.λπ. φορέων, την παρακαταθήκη
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Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα αρχεία καταογουμενων
δημόσιων. εκκλησιαστικών κ.λπ. φορέων, την παρακαταθήκη
αρχειακού υλικου φυσικών προσώπων και ιδιωτικών φορέων, τη
σύνταξη εθνικού ευρετηρίου Αρχείων, την εκκαθάριση των
αρχείων του δημόσιου τομέα, τη μικροφωτογραφηση. φωτοαντιγραφηση-φωτογράφηση των παλαιών ή εφθαρμενων πρω
τοτύπων εγγράφων και προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης με την οποία καθορίζεται κάθε φορά ο τρόπος και
η τιμή διάθεσης των αντιτύπων των δημοσιευμάτων των Γ.Α.Κ.
κ.λπ. (άρθρα 37-45).
Απο τις προτεινομενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρα
τικού Προϋπολογισμού τα πιο κάτω οικονομικά αποτελέσματα:
- Ετήσια δαπανη επι 5 χρονιά ποσού δρχ 235.000.000 η
οποία στο τέλος της πενταετίας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των δρχ 1.175.000.000 από τη σταδιακή πλήρωση 767 νέων
θέσεων προσωπικού, (άρθρο 21).
- Ετήσιο ακαθόριστη δαπανη το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί
απο τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., τον
εμπλουτισμό τους με αγορά αρχειακού υλικού από διάφορους
Φορείς, την ίδρυση νέων ιστορικών αρχείων σε διάφορες πόλεις
της χώρας, την ανάθεση έργου σχετικού με το αντικείμενο των
Γ.Α.Κ. σε ειδικούς συνεργάτες, τη συντήρηση του αρχειακού
υλικού, τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού κ.λπ. (άρθρα 9,
13. 16, 19, 33).
- Εφάπαξ δαπάνη ποσού δρχ. 50.000.000 περίπου για την
προμήθεια νέων μηχανημάτων φωτογράφησης, φωτοαντιγράφησης και μικροφωτογράφησης του αρχειακού υλικού, (άρθρο
44).

- Επίσης προβλέπεται ακαθόριστη αύξηση των εσόδων από
τη διάθεση αντιτύπων των δημοσιευμάτων των Γ.Α.Κ., το ύψος
της οποίας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ανατύπων που
θα διατεθούν και από την τιμή πώλησής τους (άρθρο 45).Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 1990
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Τσούτσος

