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Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση:

"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται 

(και) ηλεκτρονικά … αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους ..."

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     Άρθρο 5α.παρ.2



Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαχειρίζονται 

πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα 

υποστρώματα:

Εξυπηρέτηση του πολίτη

Διαχείριση γνώσης

(Knowledge management)

Διαχείριση πληροφορίας

(Ιnformation management)



ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Σε μια εποχή κατά την οποία η ελεύθερη

πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί

θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, τα κρατικά

Αρχεία δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά

διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε

ποικίλα υποστρώματα. Τα Γενικά Αρχεία του

Κράτους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους

τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής

δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της

εξυπηρέτησης του πολίτη»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΑΚ

http://www.gak.gr/



Αρχείο:

Αρχείο

• Αρχείο, το σύνολο των τεκμηρίων
ανεξαρτήτως χρονολογίας, σχήματος
και ύλης που έχει παραχθεί ή
παραγάγει οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε
οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

Πωτογενείς
ιδιότητες

αρχείου

• Φυσικό προϊόν

• Οργανικό προϊόν

• Μοναδικό προϊόν

• Υφίσταται ως σύνολο

• Έχει τεκμηριωτική αξία



Η φύση του αρχείου=

συνίσταται από πληροφορίες

Οργανική πληροφορία

& 

Καταχωρισμένη 
πληροφορία



Οι χρήσεις του αρχείου(=πληροφορίες)

Όργανο εξουσίας 
& διαχείρισης

Απόδειξη

Τεκμηρίωση

+

Πληροφόρηση

Υλικό για την 
έρευνα

Σύμβολα



ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- Αρχή των τριών ηλικιών
* ενεργά τεκμήρια

* ημιενεργά τεκμήρια

* ιστορικά τεκμήρια

- Αρχειακός δεσμός

* 1ο επίπεδο: τα τεκμήρια που προέρχονται από ένα νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο πρέπει να μένουν συγκεντρωμένα και να μη 

κατατέμνονται, διασκορπίζονται ή αναμειγνύονται με τεκμήρια 

άλλων προσώπων 

* 2ο επίπεδο: τα τεκμήρια πρέπει να διατηρούν την ταξινόμηση 

που τους δόθηκε από τον παραγωγό του αρχείου



• Απαραίτητες για να καθίσταται το υλικό 

προσιτό τόσο στη διοίκηση, όσο και στην 

έρευνα:
• Πρόσκτηση  vs συλλογή (“gathering”)

• Ταξινόμηση vs οργάνωση (“organizing”)

• Περιγραφή vs εκκαθάριση (“refining”)

• Ευρετηρίαση vs αναπαράσταση (“representing”)

• Συντήρηση 

• Προβολή των τεκμηρίων vs προβολή και διάχυση 

(“disseminating” & “sharing”)





ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

• Οι ψηφιακές αρχειακές συλλογές είναι 

διαθέσιμες μέσω του λογισμικού 

διαχείρισης αρχειακών δεδομένων 

«@ρχειομνήμονα»

http://arxeiomnimon.gak.gr

• Επτά εκατομμύρια σελίδες στη διάθεσή 

σας…



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης

αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας

δίνει τη δυνατότητα:

• να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των

Γενικών Αρχείων του Κράτους

• να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή

περιγραφή τους

• να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους

αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του

παρελθόντος



Γνώση vs διαχείριση γνώσης
(«think globally,  digitize locally»)

• η γνώση (ρητή και άρρητη) =

αρχειακή πληροφορία, οργανική και καταχωρισμένη

• η διαχείριση της γνώσης =

παραγωγή, διανομή, διατήρηση και διάχυση της

αρχειακής πληροφορίας και γνώσης σε ατομικό,

κοινωνικό και οργανωσιακό επίπεδο



Δημιουργία δομημένης γνώσης και διάχυσή της 





Κύκλος ζωής του ηλεκτρονικού τεκμηρίου 



(a) Ο κύκλος ζωής της πληροφορίας και

(b) ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού αντικειμένου 



Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.Π.Α.Π.) και 

εισαγωγή μεταδεδομένων στον @ρχειομνήμονα

• Οι περιγραφές των τεκμηρίων στην ψηφιακή συλλογή 

@ρχειομνήμων αντιστοιχούν στο Διεθνές Πρότυπο 

Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.Π.Α.Π.- International 

Standard for the Archival Description, I.S.A.D.- G.), το 

οποίο διαθέτει 6 πεδία περιγραφής: 

• 1) πεδίο αναγνώρισης

• 2) πεδίο πλαισίου παραγωγής

• 3) πεδίο περιεχομένου

• 4) πεδίο όρων πρόσβασης και χρήσης

• 5) πεδίο συμπληρωματικών πηγών

• 6) πεδίο παρατηρήσεων





Ταξινομικό δένδρο



Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής 

(ΔΙ.Π.Α.Π.) και εισαγωγή μεταδεδομένων στον 

@ρχειομνήμονα





Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (1980 – 1985)

Θεματικό ευρετήριο:

• 1. Δικογραφία με α.α. 175/1983

• 2. Δικογραφία με α.α. 174/1983

• 3. Δικογραφία με α.α. 172/1983

• 4. Δικογραφία με α.α. 322/1980

• 5. Δικογραφία με α.α. 170/1983

• 6. Δικογραφία με α.α. 2011/1985

• 7. Δικογραφία με α.α. 952/1985

• 8. Δικογραφία με α.α. 1435/1985

• 9. Δικογραφία με α.α. 5154/1985

• 10. Δικογραφία με α.α. 5156/1985



ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

• Θεματικό

• Χρονολογικό

• Αλφαβητικό



Η κοινωνική δόμηση της πραγματικότητας 

στους οργανισμούς



Σημαίνοντα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού

με ΔΟΠ (1):  αποστολή - στόχος, στρατηγική 

κατεύθυνση και λειτουργικός σχεδιασμός

Ερωτήματα που αφορούν τη στρατηγική του οργανισμού

(=Αναδρομή και ανανέωση της συνολικής αποστολής):

• Γνωρίζει η διοίκηση του οργανισμού τι είδους πολιτική προβολής

χαρακτηρίζει παρόμοιους φορείς σε σχέση με την ανάπτυξη της

γνώσης;

• Γνωρίζει η διοίκηση του οργανισμού ποια είναι τα όρια

δυνατοτήτων του με όρους οικονομίας της γνώσης;

• Διαθέτει η διοίκηση του οργανισμού ένα μακρόπνοο σχεδιασμό και

όραμα για τη γνώση που απαιτείται στο μέλλον; Και ως απόρροια,

φροντίζει να δημιουργήσει μια αντίστοιχη συλλογική αντίληψη;

• Σχεδιάζει η διοίκηση του οργανισμού τις βραχυπρόθεσμες ή

μεσοπρόθεσμες στρατηγικές για την πρόσκτηση, διάχυση και

αξιολόγηση της γνώσης; Ως εκ τούτου, διαθέτει μια πολιτική

διαχείρισης γνώσης;



Σημαίνοντα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού

με ΔΟΠ (2):  αποστολή - στόχος, στρατηγική 

κατεύθυνση και λειτουργικός σχεδιασμός

Ερωτήματα που αφορούν οργανωσιακά ζητήματα:

(=Αναδρομή στις μέχρι τούδε εξελίξεις και αναγνώριση ευκαιριών)

• Διαθέτει ο οργανισμός οργανωσιακή υποδομή («organizational

structure») φιλική προς τη διαχείριση γνώσης, που ωθεί στην

πρόσκτηση, τη διάχυση και την αξιολόγηση της γνώσης μεταξύ

των διαχειριστών της αρχειακής γνώσης και των χρηστών της;

• Διαθέτει ο οργανισμός οργανωσιακή κουλτούρα («organizational

culture») και είδος διαχείρισης («style of management») φιλικά

προς τη διαχείριση γνώσης;

• Υπάρχει η αναγκαία υποδομή για την αναβάθμιση γνώσης στον

οργανισμό που εγγυάται τα αναγκαία βήματα για τον εντοπισμό

των κενών γνώσης («knowledge gaps») στην παραγωγή, διάχυση

και αξιολόγηση της γνώσης;

•



Σημαίνοντα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού

με ΔΟΠ (3):  αποστολή - στόχος, στρατηγική 

κατεύθυνση και λειτουργικός σχεδιασμός

Ερωτήματα που αφορούν τις εκροές της διαδικασίας στο 

σύνολό της (=Συμφωνία επί της μελλοντικής 

στρατηγικής):

• Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί «εξ αρχής»; 

Εάν όχι, πώς θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί/ενισχυθεί 

η υποδομή γνώσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι;

• Εάν ναι, επιτεύχθηκαν χάρη στη χρήση των εργαλείων 

διαχείρισης γνώσης;

• Εάν ναι, ποιες ήταν οι καλύτερες πρακτικές με την 

έννοια αυτή και ποια τα μαθήματα από αυτές;

•



Σημαίνοντα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού

με ΔΟΠ (4):  αποστολή - στόχος, στρατηγική 

κατεύθυνση και λειτουργικός σχεδιασμός

Ερωτήματα σχετικά με τα εργαλεία που αξιοποιούνται στη διαχείριση 

γνώσης (=Δημιουργία ενός λειτουργικού και εφαρμόσιμου 

σχεδιασμού)

• Υπάρχουν εργαλεία εντός του οργανισμού που αξιοποιούνται  στον 

προσδιορισμό ανάμεσα στη διαθέσιμη και αναγκαία γνώση;

• Υπάρχουν εργαλεία εντός του οργανισμού που αξιοποιούνται  στη λήψη 

αποφάσεων  σχετικά με την πρόσκτηση και προβολή της γνώσης;

• Υπάρχουν εργαλεία εντός του οργανισμού που αξιοποιούνται  στην 

ανάπτυξη της υπάρχουσας γνώσης με βάση τον προσδιορισμό των κενών 

γνώσης;

• Υπάρχουν εργαλεία εντός του οργανισμού που αξιοποιούνται  στην 

πρόσκτηση γνώσης με βάση τον προσδιορισμό των κενών γνώσης;

• Υπάρχουν εργαλεία εντός του οργανισμού που αξιοποιούνται  στην 

προβολή γνώσης με βάση τον προσδιορισμό των κενών γνώσης;

• Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση της γνώσης;

• Εάν υπάρχουν όλα τα παραπάνω εργαλεία, σχετίζονται μεταξύ τους με 

κάποιο τρόπο;



Αντί συμπερασμάτων
ή 

η δύναμη των αρχείων ως μηχανισμών 

αποκρυπτογράφησης, σημειολογίας και μνήμης


