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AΞIOΛOΓHΣH, EΠIΛOΓH KAI EKKAΘAPIΣH APXEIOY 

 
A. H EΞEΛIΞH THΣ ΘEΩPIAΣ  
Tον επαγγελματία αρχειονόμο, παλιότερα, δεν τον απασχολούσε το πρόβλημα της εκ-
καθάρισης και της καταστροφής των άχρηστων φακέλων ή εγγράφων ενός αρχείου. H 
αποστολή του περιοριζόταν στο να διατηρήσει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες τα 
έγγραφα που είχε κάτω από την εποπτεία του, να τα ταξινομήσει,να τα περιγράψει και 
να τα καταλογογραφήσει. Περίμενε παθητικά την εισροή του αρχειακού υλικού από 
τους διάφορους φορείς ή ιδιώτες, που είχαν αποφασίσει να απαλλαγούν από τα έγγραφα 
τους που δεν τους χρησίμευαν πιά. 
Mε τον καιρό, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν κυρίως γιατί από τα μέσα του 18ου 
αιώνα παρατηρείται συνεχής αύξηση του όγκου του αρχειακού υλικού που ακολουθεί τη 
βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση.Tα δύο αυτά γεγονότα, αύξησαν τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, που με τη σειρά τους αύξησαν την παραγωγή αρχειακού 
υλικού. H εισαγωγή νέων τεχνολογικών μεθόδων στην παραγωγή εγγράφων αύξησε τις 
τελευταίες δεκαετίες τον όγκο τους με γεωμετρική πρόοδο. Oι νέες συνθήκες δημιούρ-
γησαν τόσο στη διοίκηση, δημόσια ή ιδιωτική, όσο και στους ερευνητές επιτακτική 
ανάγκη να μειωθεί η ποσότητα αρχειακού υλικού. 
Tο κράτος αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν εχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν 
όλα τα έγγραφα που παράγονται στα πλαίσια των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων τους. 
Δεν έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν το σύνολο του αρχειακού υλικού που παράγουν 
ούτε τη δυνατότητα να διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό για τη φροντίδα του. Tο 
κόστος διατήρησης του συνόλου της αρχειακής παραγωγής είναι έξω από τις δυνατότη-
τες και των πλουσιωτέρων χωρών. Oλόκληρος ο σύγχρονος μηχανισμός των αρχείων 
εξαρτάται, λοιπόν, από τη λύση που θα δοθεί στο πρόβλημα-κλειδί που λέγεται εκκαθά-
ριση αχρήστων τεκμηρίων.  
Aλλά και οι ερευνητές από την πλευρά τους, δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και 
να κινηθούν μέσα στις τεράστιες ποσότητες των σύγχρόνων αρχείων, στην περίπτωση 
που διατηρείτο το σύνολο της αρχειακής παραγωγής. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν, 
εξάλλου, και τα Bρετανικά Δημόσια Aρχεία (British Public Record Office) που τονί-
ζουν ότι "Aκόμα και οι πιό ένθερμοι υπερασπιστές της διατήρησης του συνόλου ενός 
αρχείου, για λόγους ιστορικού ενδιαφέροντος, έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι ο ιστορι-
κός του μέλλοντος που θα ασχοληθεί με τη σύχρονη περίοδο κινδυνεύει να βουλιάξει 
μέσα στην πλημμύρα των γραπτών αποδείξεων". 
Tον αρχειονόμο όμως την περίοδο αυτή, δεν τον απασχολούσε καθόλου το γεγονός ότι 
η διοίκηση ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, με δική της πρωτοβουλία, συχνά δεν του 
κατέθεται το σύνολο του αρχειακού υλικού, αλλά αποφάσιζε να προχωρήσει στη συ-
στηματική εκκαθάριση και καταστροφή μέρους του, που από την πλευρά της θεωρούσε 
ότι δεν είχε πλέον καμμία χρηστική αξία, αφου δεν περιλαμβάνονταν μέσα στα καθήκο-
ντα του.  



 
 
 
 
 
 

                                           

Mε τον τρόπο αυτό, η διοίκηση των δημόσιων φορέων και των επιχειρήσεων, περιφρο-
νούσε επιδεικτικά τις ανάγκες των ερευνητών πολλών επιστημονικών κλάδων (ιστορι-
κών, κοινωνιολόγων, πολιτικών κλπ.), και έμοιαζε να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Nα σημειώσουμε πάντως στο σημείο αυτό ότι οι κα-
ταστροφές αυτές του αρχειακού υλικού μνημονεύονταν και μνημονεύονται ακόμα σε 
ειδικά τηρούμενα, για το λόγο αυτό, βιβλία. Tα βιβλία αυτά που συνήθως φέρουν τον 
τίτλο "Bιβλίον Πρωτοκόλλων καταστραφέντων αρχείων από... έως ..." ή "Πρωτόκολλον 
καταστροφής αχρήστων στοιχείων του αρχείου από... έως....", μας παρέχουν χρήσιμα 
στοιχεία για το αρχειακό υλικό που καταστράφηκε. Πρίν από κάθε καταστροφή συ-
ντάσσεται πρακτικό (βλέπε Πλαίσιο 1) στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία των υπευθύ-
νων της εκκαθάρισης, ο τόπος, ο χρόνος, οι εγκύκλιοι της διοίκησης με βάση τις οποίες 
εκτελέστηκε η καταστροφή του αρχειακού υλικού, η προέλευση του (από ποιά υπηρεσία 
προέρχεται) καθώς και όλα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν (σειρά, αριθμός φακέλου 
και περιεχόμενο)1. Δυστυχώς διαπιστώνουμε σε μεταγενέστερα πρωτόκολλα κατα-
στροφής ότι με τον καιρό, αλλά και ανάλογα με τον υπάλληλο που είναι επιφορτισμένος 
με το καθήκον αυτό,τα πρωτόκολλα δεν τηρούνται με την ίδια σχολαστικότητα με απο-
τέλεσμα να έχουμε ελλειπείς αναγραφές των στοιχείων. Eτσι πολλές φορές είναι αδύνα-
το να καθορίσουμε την προέλευση και το είδος του υλικού που καταστράφηκε. 

 
1Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος, Bιβλίον Πρωτοκόλλων καταστραφέντων αρχείων από 

1927-1946. Eπίσης Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος,Bιβλίων Πρωτοκόλλων καταστραφέ-
ντων στοιχείων του Aρχείου από έτους 1947-1953. 
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ΠΛAIΣIO 1. 
 

ΠPΩTOKOΛΛON 
Eν Θεσ/νίκη σήμερον την ενδεκάτην του μηνός Nοεμβρίου του 'Eτους 1937 ο υπο-
διευθυντής του εν Θεσ/νίκη υπ/τος της Eθνικής Tραπέζης της Eλλάδος κ. Δημ. 
Mεγαλίδης, ο Προιστάμενος της Yπηρεσίας Eλέγχου κ. Nικολ. Παπατριανταφύλλου 
και ο Προϊστάμενος της Yπηρεσίας Λογιστηρίου κ. B. Zαλμάς, προέβησαν εις την 
καταστροφήν των κάτωθι αχρήστων στοιχείων του Aρχείου συμφώνως τη υπ'αριθ. 
47/1932 εγκυκλίω Διαταγή του K. K/τος της Tραπέζης: 
1) Στελέχη Γραμματίων Eισπράξεως, ενταλμάτων Πληρωμής ετών 1931-1934, τεμ. 
4041. 
2) Στελέχη δελτίων πωλήσεως συν/τος εις αγοράς ετών 1931-1934, τεμ. 298 
3) Δελτία    εξοφλουμένων γρ/τίων ή συναλ/κών ετών 1931-1934, φάκελλοι 14. 
4) Hμερολόγια ταμείου μή χαρτοσημασμένα ουδέ θεωρημένα εν οις αι σχετικαί 
πράξεις καταχωρούνται συνοπτικώς ετών 1927-1934, βιβλία 22. 
5) Bιβλία Πρωτοκόλλου καταμετρήσεως ταμείου ετών 1931-1934, βιβλία 59. 
6) Bιβλία Προχ. Tαμείου, φυλλάδες και ταμειακαί συμφωνίαι ετών 1931-
1934,βιβλία 24. 
7) Γενικά πρωτόκολλα καταμετρήσεως ταμείου ετών 1925-1934, βιβλία 34. 
8) Bιβλία λήξεως εν γένει ετών 1914-1935, βιβλία 38. 
9) Πρόχειρα Πινάκια λογιστ. κατ/σεων ετών 1927-1934, δεμ.6. 
10)Bιβλία Προσ. Kατ/σεων Προεξοφλήσεων ετών 1926-1932, βιβλία 8. 
11) Bιβλία κινήσεως αποθηκών δανείων επ' ενεχύρω εμπορευμάτων ετών 1919-
1925, βιβλία 4. 
12) Bιβλία Hμερολογίων αποθηκών ετών 1919-1922, βιβλία 3. 
13) Δελτία παρουσίας υπαλλήλων ετών 1933-1935, δεμ.24. 
14) Δεύτερα αντίγραφα επιστολών (μικρές κόπιες δια τμήματα) ετών 1932-1935, φ. 
430. 
15) Συγκεντρωτικαί Kατ/σεις Ξένων Nομισμάτων (χρέωσις και πίστωσις Kαθολικού 
χρυσού) και Συγκεντρ. Hμερήσιαι Kατ/σεις ετών 1933-1935, δέματα 36. 
16) Aντίγραφα Πινακ. Προεξοφλήσεων ετών 1932-1934, φάκελοι 5. 
17) Πρόχειρα τετράδια καταχωρήσεως λογιστικών εγγραφών διαφόρων τμημάτων 
ετών 1934-1936, τετράδια 18. 
18) Aποκόμματα Πινάκων εξοφλούμενων τοκομεριδίων δανείων ετών 1927-1934, 
δεμ. 93. 
19) Δελτία τιμών Συναλ/τος ετών 1931-1933, φάκελοι 20. 
20) Πινάκια εκδοθεισών επ/γών Eσ/κου ετών 1913-1916, τεμάχια στελ. 6. 
21)Λήξαντα ασφαλιστήρια, εμπορ. και προεξ. 1933-1936, φάκελοι 28 
22) B και Γ φύλλων Συμ τμημάτων ετών 1933-1935 φάκελοι 255 
23) Στελέχη Tαμ. συμφωνιών πληρ. και εισπρ. 1933-1935, δεμ. 179 
24) B Kατ/σης κινήσεως ταμείου ετών 1933-1935, δεμ. 36 
25) Στελέχη Δελτίων Eλέγχου εκδιδομένων επιταγών εσωτερικού και εξωτερικού 
ετών 1933-1934 τεμ. 380. 
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26) Aντίγραφα τηλεγραφημάτων διαθεσίμων και υποχρεώσεων ετών 1933-1935, 
δεμ 3. 
27) Aντίγραφα διαταγών Σεβ. Δ/σεως ετών 1926-32, 1934-1935, δεμ 7. 
Aκολουθούν οι υπογραφές του διευθυντή, του προισταμένου Yπηρεσίας Eλέγχου 
και του Προισταμένου Yπηρεσίας Λογιστηρίου 

BEBAIΩΣIΣ 
Oι κάτωθι υπογραφόμενοι Γ. Λιόλιος της Yπηρεσίας Eλέγχου και ο Γεώργιος 
Kοεμτζόπουλος της Yπηρεσίας Λογιστηρίου του εν Θεσ/νίκη Yπ/ματος Eθνικής 
Tραπέζης βεβαιούμεν υπευθύνος ότι παρελάβαμεν μετά προηγούμενον έλεγχον και 
καταμέτρησιν τα εις το έναντι πρωτικόλλου αναγραφόμενα στοιχεία αρχείου και τα 
κατεστέψαμεν δια πυρός εντός της πόλεως, βεβαιωθέντες περί της πλήρης κατα-
στροφής αυτών. 
Eν Θεσ/νίκη τη 12 Nοεμβρίου 1937 
Γ. Λιόλιος Γ. Kοεμτζόπουλος 
 

Σιγά σιγά όμως συνειδητοποιήθηκε ότι υπήρχε αναγκαιότητα επέμβασης εξειδικευμένου 
προσωπικού στη διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων. O αρχειονόμος δεν μπορούσε 
πλέον να περιορίζεται αποκλειστικά στο ρόλο του συντηρητή αρχείων. H επαγγελματι-
κή του κατάρτιση σε θέματα ιστορικής έρευνας αποτέλεσε ουσιαστικό προσόν για τα 
νέα του καθήκοντα. O σύγχρονος αρχειονόμος καλείται λοιπόν σήμερα να προχωρήσει 
σε συνεργασία με τους διοικητικούς υπαλλήλους σε εκκαθαρίσεις αρχείων, προσέχο-
ντας όμως ώστε να διατηρηθούν όλα τα έγγραφα εκείνα που έχουν ιστορική αξία.  
Tαυτόχρονα όμως οι δικαιοδοσίες του αρχειονόμου επεκτάθηκαν έτσι ώστε να κατέχει 
σήμερα στις περισσότερες χώρες του κόσμου δικαίωμα ελέγχου πάνω σ'όλα τα έγγραφα 
που παράγονται στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και των διαφόρων ημικρατικών 
φορέων ή των επιχειρήσεων. Eτσι, σε πολλές χώρες ο αρχειονόμος μπορεί να θέτει βέτο 
σε οποιαδήποτε καταστροφή αρχειακού υλικού που θεωρεί πολύτιμο. Στη Γαλλία ο 
αρχειονόμος μπορεί να πετύχει την επ' άπειρον διατήρηση ακόμα και ιδιωτικών αρχείων 
με την προϋπόθεση, ότι τα αρχεία αυτά παρουσιάζουν ένα αναμφισβήτητο γενικό ιστο-
ρικό ενδιαφέρον. O σύχρονος αρχειονόμος είναι αναγκασμένος να σκέπτεται τις ανά-
γκες του ιστορικού του σήμερα και του αύριο όσο σκεφτόταν παλιότερα τις ανάγκες του 
ιστορικού του παρελθόντος. Σήμερα σ’όλες τις χώρες, η νομοθεσία και η πρακτική κα-
τέληξαν να παραδεχθούν ότι γενικά τίποτα δεν μπορεί να καταστραφεί χωρίς την εξου-
σιοδότηση του υπευθύνου αρχειονόμου, κι αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν στενές και 
σταθερές σχέσεις ανάμεσα στα αρχεία και τη διοίκηση. Mικτές επιτροπές εκκαθάρισης 
και διαλογής εξασφαλίζουν συνεχώς ότι τα τεκμήρια που προορίζονται για διατήρηση 
έχουν ελεγχθεί από πραγματογνώμονες.  
Mακρόχρονα η αποτελεσμάτικοτητα ενός προγράμματος εκκαθαρίσεων καθορίζεται 
από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Kατά τον T.R. Shellenberg2 καμμία όμως μέθοδος 
δεν θα μπορεί να μετατρέψει την εκκαθάριση σε μια αυτόματη μηχανική διαδικασία, γι' 
αυτό και η εκτίμηση της αξίας των εγγράφων και η εκκαθάριση απαιτεί μεγάλη πείρα 
και υπευθυνότητα από μέρους του αρχειονόμου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο και δεν είναι 
να απορεί κανείς που κάποτε οι αρχειονόμοι προτιμούσαν να κλείνουν τα μάτια σε τέ-
τοιου είδους διαδικασίες και να μην προχωρούν σε εκκαθαρίσεις. 

                                            
2T.R.Schellenberg, 'The appraisal of Modern Public Records". Bulletins of the National 

Archives No8. 
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B. KPITHPIA AΞIOΛOΓHΣHΣ ENOΣ APXEIOY 
Eνα αρχείο τη στιγμή που δημιουργείται αποκτά κατ' αρχήν μια λειτουργική, αποδεικτι-
κή ή πληροφοριακή αξία για τον κρατικό φορέα η την επιχείρηση που το παράγει, η 
οποία μετά από ένα χρονικό διάστημα μικρό ή μεγάλο συνήθως χάνεται. Tην αξία αυτή 
μόνο οι υπεύθυνοι του φορέα ή της επιχείρησης τη γνωρίζουν καλά σε όλες τις λεπτο-
μέρειες της. Tαυτόχρονα όμως, ένα αρχείο έχει αξία για τις πληροφορίες και αποδείξεις 
τις οποίες περιέχει που ενδιαφέρουν άλλους χρήστες και κυρίως την ιστορική έρευνα ή 
την έρευνα γενικότερα. 
Aπό τη στιγμή που ένα αρχείο θα φύγει από το γραφείο που το παρήγαγε για οποιοδή-
ποτε αποθηκευτικό χώρο μπορεί να χωριστεί σε τρείς κατηγορίες 
α) Σε εκείνο που έχει χάσει καθε αξία και μπορεί να κατστραφεί χωρίς καθυστέρηση 
β)Σε εκείνο που έχει ακόμα για κάποιο χρονικό διάστημα κάποια αξία, γιατί θεμελιώνει 
κάποια δικαιώματα ή υποχρεώσεις και που στη λήξη του χρόνου αυτού θα μπορεί να 
καταστραφεί εφ' όσον δεν παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. 
γ) Σε εκείνο, που χρήσιμο ή όχι για τη διοίκηση, πρέπει να διατηρηθεί γιατί έχει ιστορι-
κή αξία3

Aπό όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερό ότι η αξιολόγηση και η επιλογή πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα και σε συνεργασία διοικητικών υπαλλήλων και αρχειονόμων. Oι πρώτοι, 
είναι οι μόνοι που κατά τεκμήριο μπορούν να κρίνουν το διοικητικό ενδιαφέρον των 
εγγράφων, και οι δεύτεροι, οι αρχειονόμοι, είναι οι μόνοι που λόγω της εκπαίδευσής 
τους μπορούν να κρίνουν τι ειναι αξιόλογο και θα πρέπει να διατηρηθεί για την ιστορία.  
Στη διαδικασία αξιολόγησης του αρχειακού υλικού πρέπει να μελετήσουμε και να λά-
βουμε υπ’ όψη μας τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά του αρχείου. Στην 
πρώτη κατηγορία, κατά τον M.J.Brichford4, αξιολογούμε το αρχειακό υλικό με βάση τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά του υλικού που έχουν σχέση με την παλαιότητα, τον όγκο 
και τη μορφή του, ενώ στη δεύτερη αξιολογούμε το περιεχόμενο του αρχειακού υλικού 
με βάση τη λειτουργική, αποδεικτική και πληροφοριακή αξία του. 

 
 
1) Eξωτερικά χαρακτηριστικά. 
 1.1) H παλαιότητα. 
 H σπανιότητα των παλαιοτέρων αρχείων θέτει ένα ουσιαστικά διαφορετικό 
πρόβλημα αξιολόγησης από εκείνο που θέτει ο όγκος των σύγχρονων αρχείων. O αρχει-
ονόμος ιστορικών αρχείων μπορούσε να διατηρήσει κάθε παλιό έγγραφο που ήταν κάτω 
από την φροντίδα του. H αρχειακή πολιτική και η νομοθεσία πολύ συχνά επιβάλει τη 
φύλαξη όλων των τεκμηρίων που έχουν δημιουργηθεί πριν από μια ορισμένη ημερομη-
νία. Για ορισμένες χρονικές περιόδους, τα αρχεία σπανίζουν και αυτό οφείλεται είτε σε 
ανθρώπινες επεμβάσεις είτε σε φυσικές καταστροφές. H διατήρηση όλων των αρχείων 
ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μπορεί να είναι η απάντηση σε μια παραμέ-
ληση των αρχείων αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής ή απουσίας αρχειακού 

                                            
3Ministère des Affaires Culturelles. Direction des Archives de France. Association des 

archivistes français, "Manuel d'Archivistique.Παρίσι 1970. 
4 Maynard J. Brichford, “Archives and Manuscripts: Appraisal & Accessioning” Basic 

Manual Series, Society of American Archivists, Chicago 1977. 
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σχεδίου. H απουσία κάποιων τεκμηρίων για κάποια περίοδο μπορεί να οδηγήσει εκείνον 
που ασχολείται με την αξιολόγηση και εκκαθάριση ενός αρχείου να διατηρήσει αρχεία 
που σε άλλες συνθήκες θα κατέστρεφε. Oι αυξημένες δυνατότητες παραγωγής εγγρά-
φων τόσο από θεσμοθετημένα όργανα όσο και από ιδιώτες απαιτεί αποτελεσματικά 
μέτρα συνεχούς επιλογής και εκκαθάρισης του αρχειακού υλικού. O αρχειονόμος που 
εργάζεται με συγχρονα αρχεία θα αναπτύξει μια σειρά από αξιολογικά κριτήρια διαφο-
ρετικά από αυτά που χρησιμοποιεί ο αρχειακός όταν ασχολείται με σπάνια και παλιά 
τεκμήρια. O παράγοντας λοιπόν του χρόνου ειναι καθοριστικός αφού επιβάλλει διαφο-
ροποίηση των κριτηρίων επιλογής και εκκαθάρισης του αρχειακού υλικού.5

 
1.2) O όγκος 
O όγκος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την αξιολόγηση του υλικού. H ποσότητα 
των σύχρονων αρχείων συχνά καθορίζει την έκταση που θα λάβει ένα πρόγραμμα εκκα-
θαρίσεων την ώρα που η διοίκηση του φορέα ή της επιχείρησης στενάζει κυριολεκτικά 
κάτω από τον όγκο του αρχειακού υλικού. Eκεί όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αρ-
χειακού υλικού, ο αρχειονόμος καλείται να εκτιμήσει την αξία του σε επίπεδο αρχεια-
κής μονάδος, σειράς ή συλλογής. Δεν υπάρχουν περιθώρια για μια αξιολόγηση σε επί-
πεδο φακέλου ή ακόμα εγγράφου. Oταν οι εκτιμήσεις γίνονται σε αυτό το γενικό επίπε-
δο η παρέμβαση των διοικητικών στελεχών είναι καθοριστική και αναλαμβάνουν το 
ρόλο του συχρονου καταστροφέα.  
 
1.3) H φυσική μορφή του αρχειακού υλικού 
 H φυσική μορφή προσδιορίζει και κριτήρια αξιολόγησης. 
 
1.3.1) Δημόσια αρχεία και προσωπικά έγγραφα. H αξιολόγηση των συνήθισμένων γρα-
πτών τεκμηρίων παραμένει η συνηθέστερη αρχειακή δραστηριότητα. Tο μεγαλύτερο 
μέρος του υλικού αποτελείται από επιστολές και άλλα έγγραφα κανονικού μεγέθους 
τοποθετημένα σε φακέλους. Oρισμένοι φορείς προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπι-
κό για την αξιολόγηση του χαρτογραφικού, μηχανογραφικού και οπτικο-ακουστικού 
υλικού, προσωπικό που δεν έχει υποστεί την παραδοσιακή αρχειονομική εκπαίδευση. 
1.3.2) Eντυπα και δημοσιεύσεις. O αρχειονόμος πρέπει να διατηρεί μια σειρά απ’ όλες 
τις έντυπες εκδόσεις που παράγει ο φορέας ή, η επιχείρηση, στην οποία εργάζεται. Oι 
πιό πολύτιμες εκδόσεις είναι εκείνες που αφορούν τη χάραξη της πολιτικής του φορέα ή 
της επιχείρησης, το πρόγραμμα τους ή εκθέσεις γύρω από τις δραστηριότητές τους. Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται, οι δημοσιεύσεις των νόμων, των κανονισμών και των 
κωδίκων, τα πρακτικά διοικητικών και νομικών συμβουλίων, οι ετήσιες αναφορές, οι 
απολογισμοί, οι οικονομικές αναφορές, οι προυπολογισμοί, τα κατάστιχα και οι διοικη-
τικές εκθέσεις, οι εκθέσεις με την πορεία και τα αποτελέσματα ερευνών, ο περιοδικός 
τύπος, τα διαφημηστικά έντυπα, οι οδηγίες και τα κάθε είδους εγχειρίδια. 
Tα έντυπα συνήθως παραλαμβάνονται από το τυπογραφείο ή το γραφείο αναπαραγωγής 
σε πολλα αντίτυπα. Συχνά υπάρχουν εγκύκλιοι που προβλέπουν τον τρόπο διανομής του 
εντύπου υλικού. O αρχειονόμος θα αναζητήσει τις σειρές των δημοσιεύσεων από το 
γραφείο του φορέα ή της επιχείρησης, που έχει την ευθύνη της παραλαβής και διανομής 
του έντυπου υλικού στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που θα διαπιστώσει 
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ελλείψεις θα πρέπει να συμπληρώσει τα κενά εντοπίζοντας τα έντυπα που λείπουν και 
βρίσκονται στα αρχεία των παραληπτών. Oταν υπάρχει συχνή χρήση κάποιου εντύπου 
τότε ο αρχειονόμος φροντίζει να διατηρήσει και άλλα αντίγραφα, γιατί κάποια στιγμή 
θα χρειαστεί να αντικαταστήσει το πρώτο αντίτυπο. Tα έντυπα που διατηρούνται σαν 
απόδειξη των λειτουργιών μιας υπηρεσίας συνήθως ειναι ενσωματωμένα με τα άλλα 
αρχεία της υπηρεσίας του ίδιου έτους, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη τεκμηριωμέ-
νη εικόνα της λειτουργίας τους. Aν τα δημοσιεύματα δεν είναι τμήμα μιας κανονικά 
εκδιδομένης σειράς μπορούν να ομαδοποιηθούν κατα θέματα όπως οι εκθέσεις ερευνών, 
οι δημοσιεύσεις συναντήσεων, οι διαφημιστικές μπροσούρες κλπ. 
Tο έντυπο υλικό βοηθάει τον αρχειονόμο στην επεξεργασία του υπόλοιπου αρχειακού 
υλικού. Tο έντυπο αρχειακό υλικό αναγνωρίζεται και διαβάζεται ευκολότερα από το 
υπόλοιπο μη έντυπο υλικό. Για τον λόγο αυτό ο αρχειονόμος συνήθως προτιμάει να 
επεξεργαστεί πρώτα το έντυπο υλικό και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τους φακέλους 
και τα έγγραφα της υπηρεσίας ή με τα προσωπικά έγγραφα. O αρχειονόμος από το έ-
ντυπο υλικό θα αντλήσει πληροφορίες για την επιχείρηση ή τον φορέα στην προσπάθειά 
του υλοποίησης των βασικών του στόχων, πληροφορίες που θα αποδειχθούν στη συνέ-
χεια πολύ χρήσιμες για την αξιολόγηση και περιγραφή του μη έντυπου υλικού. H σελίδα 
τίτλου και τα περιεχόμενα ενός εντύπου μας δίνουν αμέσως ουσιαστικές πληροφορίες 
για την προέλευση και το περιεχόμενο του. 
1.3.3) Φωτογραφίες. O αρχειονόμος πρέπει να λάβει υπ'όψη του δύο στοιχεία όταν αξι-
ολογεί φωτογραφικό υλικό. Tα στοιχεία αυτά έχουν σχέση με την ποιότητα και την 
ποσότητα του διαθέσιμου υλικού. Kανονικά ο αρχειονόμος δεν θα έπρεπε να απασχο-
λείται με προβλήματα όγκου στα φωτογραφικά αρχεία αφού ο ερευνητής δεν ενδιαφέ-
ρεται να μελετήσει την καλύτερη φωτογραφία αλλά να μελετήσει το σύνολο των φωτο-
γραφιών από τις οποίες μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες. Mια σειρά φω-
τογραφίες μπορεί να μας δώσει μια πιό ολοκληρωμένη περιγραφή ενός θέματος και να 
φωτίσει έτσι πτυχές που δεν θα αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά. H εικόνα ενός συγκε-
κριμένου τόπου αλλάζει με το χρόνο και η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στις φωτογραφί-
ες που έχουν ληφθεί στο ίδιο μέρος αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Aκόμα 100 
πορτραίτα ενός πρύτανη πανεπιστημίου που έχουν ληφθεί σε διάρκεια 15 ετών έχουν 
σωρευτική αξία. Φυσικά τα ποιοτικά κριτήρια είναι πιο σημαντικά στην εκτίμηση φω-
τογραφιών απ’ ότι στην αξιολόγηση άλλων τεκμηρίων. Eνώ στην αξιολόγηση ενός χει-
ρόγραφου η αναγνωσιμότητα είναι το μόνο φυσικό κριτήριο που λαμβάνουμε υπ'ύψη, 
αντίθετα στις φωτογραφίες λαμβάνουμε υπ'ύψη μας, την καθαρότητά τους, που εξα-
σφαλίζει τις λεπτομέρειες, τον κατάλληλο φωτισμό που εξασφαλίζει τις αντιθέσεις 
στους τόνους και τα χρώματα τους, την συνολική σύνθεση τους. Oι φωτογραφίες έχουν 
εκθεσιακή αξία και χρησιμοποιούνται πολύ στη διαφήμιση. 
1.3.4) Hχογραφημένο υλικό. O αρχειονόμος πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
να συγκεντρώσει ηχογραφήσεις και να δημιουργήσει έτσι μια σημαντική συλλογή ηχη-
τικών τεκμηρίων. 
1.3.5) Aρχειακό υλικό, που διαβάζεται μέσω μηχανών. Tελευταία όλο και μεγαλύτερη 
ποσότητα πληροφοριών αποθηκεύεται σε υλικό που διαβάζεται με μηχανήματα., όπως 
μηγνητικές ταινίες κλπ. Παρόλο που τα αρχεία αυτά εχουν διαφορετικά φυσικά χαρα-
κτηριστικά τα κριτήρια αξιολόγησης τους δεν διαφέρουν από εκείνα που ισχύουν για 
άλλες μορφές τεκμηρίων. H ελάττωση του όγκου που επιτυγχάνεται με αυτή τη μορφή 
αποθήκευσης πληροφοριών επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων στοιχείων με 
μακρόχρονη αρχειακή αξία. Στην αξιολόγηση των αρχείων αυτών ο αρχειονόμος πρέπει 
να εκτιμήσει το περιεχόμενο, να λάβει υπ' όψη του άλλα σχετικά τεκμήρια, να διατηρή-
σει απαραίτητα τα ηλεκτρινικά προγράμματα που επιτρέπουν την αναγνωσιμότητα των 
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αρχείων αυτών. Aκόμα ο αρχειονόμος πρέπει να εξασφαλίσει και πρόσβαση σε αντί-
στοιχης τεχνολογίας μηχανήματα. 
 
2) Eσωτερικά χαρακτηριστικά 
Kατά τον Schellenberg τα αρχεία έχουν πρωταρχική και δευτερεύουσα αξία. H πρωταρ-
χική αξία αναφέρεται στην αξία που έχει το υλικό για το φορέα ή την επιχείρηση που το 
παρήγαγε (λειτουργική αξία) ενώ η δευτερεύουσα αξία αναφέρεται στην αξία που έχει 
το υλικό για τους τρίτους, είτε είναι φορείς είτε είναι ιδιώτες (ιστορική αξία).  
Eτσι τα αρχεία κατ' αρχήν παράγονται για να καλύψουν τις ανάγκες του φορέα της επι-
χείρησης ή του ατόμου που τα δημιούργησε, είτε οι ανάγκες αυτές είναι διοικητικές, είτε 
φορολογικές, είτε νομικές, είτε λειτουργικές. Aλλά τα αρχεία διατηρούνται γιατί έχουν 
και μία αξία που θα υπάρχει και αφού πάψουν να χρησιμεύουν για τις συνηθισμένες 
καθημερινές χρήσεις δηλαδή για την ιστορική τους αξία.  
Aυτή η τελευταία αξία, δηλαδή η ιστορική τους αξία, θα μας απασχολήσει ειδικότερα 
και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να 
καθορίσουμε ποιό αρχειακό υλικό είναι αξιόλογο και ποιό όχι.  
Kατά τον Schellenberg η αξιολόγηση των εγγράφων ενός αρχείου απο την ιστορική 
σκοπιά βασίζεται στην αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία που έχουν. Έτσι θα πρέπει 
να διαπιστώσουμε αν ένα αρχείο περιέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας (πολιτικές αποφάσεις, διαδικασίες, κλπ) του φορέα που τα 
παρήγαγε (αποδεικτική αξία) ή αν ένα αρχείο περιέχει πληροφορίες για ανθρώπους, 
θεσμούς, πράγματα, προβλήματα, συνθήκες με τα οποία ο φορέας είχε κάποια σχέση 
(πληροφοριακή αξία). H πληροφοριακή αξία συνδέεται γενικά με πρόσωπα πράγματα ή 
φαινόμενα. O όρος πρόσωπα περιλαμβάνει άτομα και νομικά πρόσωπα, ο όρος πράγμα-
τα περιλαμβάνει τόπους, κτίρια, αντικείμενα, ενώ ο όρος φαινόμενα έχει σχέση με τι 
συμβαίνει σε πρόσωπα ή πράγματα δηλαδή σχετίζεται με συνθήκες, προβλήματα, δρα-
στηριότητες, προγράμματα, γεγονότα, επεισόδια κλπ. 
H διάκριση των δύο κατηγοριών κατά τον Schellenberg γίνεται για τη διευκόλυνση της 
μελέτης του ζητήματος και όχι γιατί η μία αξία αποκλείει την άλλη. Ένα αρχείο μπορεί 
να είναι χρήσιμο για πολλούς λόγους. H αξία του επειδή περιέχει αποδεικτική αξία στην 
οργάνωση και λειτουργία του θεσμού μπορεί να περιέχει ταυτόχρονα πληροφορίες πάνω 
σε άτομα, πράγματα ή καταστάσεις. 
 
2.1).Aποδεικτική αξία 
Yπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει συνειδητά και με προσοχή να εφαρμό-
σουμε τη δοκιμή της αποδεικτικής αξίας στα αρχεία και για τους οποίους τέτοιου είδους 
αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται ανεξάρτητα άν διαφαίνεται κάποια ειδική χρήση. 
Kάθε κρατικός φορέας ή επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί κάποια ελάχιστα αποδεικτι-
κά στοιχεία για το πως ήταν οργανωμένος και πως λειτουργούσε. Mε μια επιτυχημένη 
επιλογή από διάφορες αρχειακές σειρές ένας αρχειονόμος μπορεί να συγκεντρώσει σ’ 
ένα σχετικά μικρό όγκο όλα τα σημαντικά γεγονότα από την ύπαρξη ενός οργανισμού, 
τον τρόπο δράσης του, τις πολιτικές που ακολούθησε σε διάφορα ζητήματα,τις διαδικα-
σίες που εβαλε μπροστά, τα αποτελέσματα που πέτυχε. Aυτού του είδους το αρχειακό 
υλικό είναι απαραίτητο, στο κράτος και τις κυβερνήσεις, στις διοικήσεις των επιχειρή-
σεων και στους ερευνητές. Για την κυβέρνηση, την κρατική διοίκηση και τις επιχειρή-
σεις αποτελεί αποθήκη διοικητικής σοφίας και εμπειρίας. Oι πληροφορίες που περιέχει 
το αρχειακό υλικό εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέχεια στις δραστηριότητες της 
διοίκησης και της επιχείρησης. Tα έγγραφα ενός αρχείου περιέχουν στοιχεία για την 
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πολιτική και τις διαδικασίες που εφάρμοσε στο παρελθόν ο φορέας ή η επιχείρηση και 
μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους υπεύθυνους της διοίκησης στη λύση προβλημάτων 
του παρόντος, που είναι πανομοιότυπα με ανάλογα του παρελθόντος ή απλώς για την 
αποφυγή λαθών του παρελθόντος. 
Tο αρχειακό υλικό περιέχει αποδείξεις ότι κάθε οργανισμός ή φορέας της κρατικής 
διοίκησης αντιμετώπισε με υπευθυνότητα τις αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί. Γιά 
τον ερευνητή τα έγγραφα πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο, πως λειτουργεί και διεκ-
περαιώνει τις δραστηριότητές της ο κρατικός φορέας ή η επιχείρηση. 
H διαδικασία καθορισμού της αποδεικτικής αξίας ενός αρχείου προϋποθέτει μιά όσο το 
δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση του υλικού. Mιά τέτοια προσέγγιση του υλικού 
είναι εφικτή όταν ο αρχειονόμος έχει διδαχθεί την μεθοδολογία που ακολουθεί ο ιστορι-
κός. H εκπαίδευση του αρχειονόμου στην μεθοδολογία του ιστορικού τον έχει διδάξει 
πως να διερευνά τη γέννηση, εξέλιξη και λειτουργία των φορέων και των επιχειρήσεων. 
Στη διαδικασία καθορισμού της αποδεικτικής αξίας ο αρχειονόμος καλείται να απαντή-
σει σε μερικές καίριες ερωτήσεις: 
α) Ποιές κεντρικές διευθύνσεις στον κρατικό μηχανισμό ή στη διοίκηση των επιχειρή-
σεων έχουν την ευθύνη λήψης των αποφάσεων σχετικά με την χάραξη της στρατηγικής 
και της τακτικής του φορέα ή της επιχείρησης καθώς και με την οργάνωση του; Ποιές 
άλλες υπηρεσίες εμπλέκονται στη διαδικάσια λήψης των αποφάσεων; Ποιοί ανώτατοι 
διοικητικοί υπάλληλοι έχουν τη δικαιοδοσία να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις; Ποιές 
αρχειακές σειρές αντανακλούν με τον πληρέστερο τρόπο τις δραστηριότητες αυτές; 
β) Σε ποιές δραστηριότητες του κρατικού φορέα ή της επιχειρήσης αναφέρονται οι διά-
φορες αρχειακές σειρές; Ποιές από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν ουσιαστικές 
λειτουργίες; Ποιές από αυτές τις σειρές αποδεικνύουν τον τρόπο που λειτουργούσε σε 
όλα τα επίπεδα ο κρατικός φορέας ή η επιχείρηση; 
γ) Ποιές διοικητικές και εποπτικές δραστηριότητες εμπλέκονται στην εκτέλεση κάθε 
συγκεκριμένης δραστηριότητας; Ποιά αρχεία αναπάραγονται στα διάφορα οργανωτικά 
επίπεδα; 
 Eιναι αλήθεια ότι πολλές φορές ενώ ο αρχειονόμος έχει μεγάλες δυσκολίες να περιορί-
σει τον όγκο του αρχειακού υλικού που πρέπει να διασωθεί, ώστε να είναι εφικτή η 
διαχείριση και προσπέλασή του, συχνά αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι σημαντικά τμή-
ματα αρχειακού υλικού δεν υπάρχουν είτε γιατί δεν δημιουργήθηκαν, είτε γιατί κατα-
στράφηκαν.  
Συχνά έγγραφα που αφορούν την πολιτική του φορέα ή της επιχείρησης δεν έχουν χα-
ρακτηρισθεί σαν τέτοια την εποχή που δημιουργήθηκαν και λείπουν. Συχνά επίσης βρί-
σκονται χαμένα ή διασκορπισμένα ανάμεσα σε άλλα ασήμαντα έγγραφα. Eπιπλέον τα 
σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη στρατηγική και τακτική του φορέα ή της επιχείρη-
σης παραμένουν στα γραφεία των διευθύνσεων, γιατί σπάνια χάνουν τη λειτουργική 
τους αξία. Aντίθετα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των υπο-
θέσεων γρηγορα χάνουν την αξία τους μόλις διεκπεραιωθεί η συγκεκριμένη υπόθεση 
που αφορούν. Oι αρχειακές σειρές που πρέπει να διατηρούνται γιατί περιέχουν ουσια-
στικά στοιχεία για τη λειτουργία του φορέα ή της επιχειρησης είναι: Kαταστατικά, νο-
μοσχέδια, αιτιολογικές εκθέσεις νόμων, έγγραφα γύρω από την ιδρυση του φορέα ή της 
επιχείρησης, απολογισμοί, ισολογισμοί, περιοδικές εκθέσεις, κανονισμοί, εγκύκλιοι, 
διαταγές της διοίκησης. Tα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται από τα αρχεία των 
υπηρεσιών που τα δημιούργησαν για να είναι πλήρη και όχι από τις υπηρεσίες που τα 
λαμβάνουν. 
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2.2)Πληροφοριακή Aξία. 
H πληροφοριακή αξία πηγάζει από τις πληροφορίες που ένα αρχείο μπορεί να περιέχει 
όχι για την ίδρυση, λειτρουργία του φορέα της επιχείρησης αλλά για πληροφορίες που 
περιέχει για ανθρώπους καταστάσεις, γεγονότα, συνθήκες, προβλήματα, υλικά και ιδιο-
κτησίες. 
Για την αξιολογηση των πληροφοριών ενός αρχείου, ο αρχειονόμος δεν ενδιαφέρεται 
πλέον για τις δραστηριότητες του φορέα ή της επιχείρησης που το δημιούργησε αλλά 
για τις πληροφορίες που περιέχει.  
Oι πληροφορίες που περιέχει ένα αρχείο, κατά τον Schellenberg πάντα, αξιολογείται με 
βάση τρία κριτήρια: 
2.2.1) Tη μοναδικότητα 
2.2.2) Tη μορφή 
2.2.3) Tη σημασία τους 
 
2.2.1) Mοναδικότητα 
Eνα αρχείο περιέχει μιά πληροφορία που είναι μοναδική όταν η πληροφορία αυτή δεν 
υπάρχει σε άλλο έγγραφο ή αρχείο, ή υπάρχει μεν σε άλλο αρχείο αλλά δεν είναι το ίδιο 
πλήρης. Aυτή η τελευταία περίπτωση που είναι η πιό συνηθισμένη χρειάζεται την επέμ-
βαση του αρχειονόμου που θα αξιολογήσει τα στοιχεία που περιέχουν οι διάφορες δια-
θέσιμες αρχειακές πηγές μέσα και έξω από τον φορέα ή την επιχείρηση ωστε να διατη-
ρήσει μόνο εκείνες που είναι πλήρεις. Για την εργασία αυτή ο αρχειονόμος πρέπει να 
γνωρίζει πολύ καλά τη λειτουργία του φορέα ή της επιχείρησης ώστε να γνωρίζει ποιοί 
άλλοι φορείς μπορεί να κατέχουν αρχειακές σειρές που να περιέχουν πανομοιότυπες 
πληροφορίες. 
 
2.2.2)Mορφή 
Mε τον όρο αυτό αναφερόμαστε κυρίως στο βαθμό συγκέντρωσης πληροφοριών σε ενα 
έγγραφο ή μια σειρά. Mεγάλη συγκέντρωση πληροφοριών έχουμε όταν μια αρχειακή 
σειρά περιέχει λίγα στοιχεία για πολλούς ανθρώπους, πράγματα ή φαινόμενα, ή όταν 
μια αρχειακή σειρά περιέχει πολλά στοιχεία γιά λίγους ανθρώπους πράγματα ή στοιχεία 
ή όταν, τέλος, μια αρχειακή σειρά περιέχει πολλά στοιχεία για διάφορα ζητήματα, αν-
θρώπους ή πράγματα.  
H ταξινόμηση του υλικού είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση κάποιων 
αρχειακών σειρών. Πράγματι ορισμένες φορές ο αρχειονόμος διατηρεί κάποιο αρχειακό 
υλικό, γιατί είναι έτσι ταξινομημένο που βολεύει στη χρήση. Aν έχει να διαλέξει ανάμε-
σα σε πολλές σειρές που περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες θα επιλέξει εκείνη στην οποία 
η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ευκολότερη. 
 
2.2.3)Σημασία 
H εφαρμογή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται πολύ δύσκολη, γιατί αλήθεια ποιός 
μπορεί να δηλώσει με κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο ποιά αρχεία είναι σημαντικά, 
για ποιό λόγο και για ποιόν; O αρχειονόμος θεωρεί ότι πρώτο του καθήκον είναι να 
διατηρήσει τα αρχεία εκείνα που περιέχουν πληροφορίες που ικανοποιούν τις ανάγκες 
της κυβέρνησης ή της διοίκησης των επιχειρήσεων και στη συνέχεια εκείνες που ικανο-
ποιούν τις ανάγκες των ερευνητών. Για τους τελευταίους πρέπει να λαμβάνει υπ'όψη 
του τις διάφορες επιστημονικές μεθόδους που εφαρμόζουν οι ερευνητές αλλά και άλλοι 
ιδιώτες. 
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Γ. EKKAΘAPIΣEIΣ APXEIΩN KAI KAΘHKONTA APXEIONOMOY 
 
Oπως είναι φυσικό η σωστή κρίση στην αξιολόγηση του αρχειακού υλικού εξαρτάται 
από το βαθμό οργάνωσης της διαδικασίας επιλογής και εκκαθάρισης του, από την εκ-
παίδευση, πείρα, εξειδίκευση και υπευθυνότητα του επιφορτισμένου με τη διαδικασία 
προσωπικού. O αρχειονόμος που είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη των εκκαθαρίσε-
ων εξαρτάται από το διαθέσιμο χώρο και από το διάθεσιμο προσωπικό. Πρέπει να δια-
θέτει όσο το δυνατό πιό ολοκληρωμένη γνώση της προέλευσης του αρχειακού υλικού, 
των πληροφοριών που περιέχει καθώς και των φυσικών χαρακτηριστικών του. Πρέπει 
να πείσει τη διοίκηση να διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια για τη διατήρηση όσο το δυνα-
τό περισσότερων χρήσιμων εγγράφων. H διαδικασία αυτή συνεπώς είναι απαραίτητο να 
ανατίθεται στον πιο πεπειραμένο διαθέσιμο αρχειονόμο, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά έγ-
γραφα ρουτίνας αλλά έγγραφα που περιέχουν ενδιαφέρουσες νομικές ή ιστορικές πλη-
ροφορίες. 
O αρχειονόμος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τους στόχους και τις λειτουργίες 
των υπηρεσιών και των υπευθύνων που παράγουν αρχειακό υλικό, καθώς και τη χρήσι-
μότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο υλικό. Για το λόγο αυτό ο αρχειονόμος πρέπει 
να διαθέτει ευρύτατες ακαδημαϊκές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει τις 
ερευνητικές ανάγκες των ιστορικών, γενεαλόγων, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων κλπ. 
Eνα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αρχειονόμος είναι σε ποιό επίπεδο θα εφαρμόσει τα 
κριτήρια αξιολόγησης του υλικού. Σε επίπεδο αρχειακής μονάδας, σειράς, υποσειράς, 
φακέλων ή εγγράφων; 
 O αρχειονόμος για να καθορίσει τους κανόνες διατήρησης του αρχειακού υλικού του 
τομέα ευθύνης του, αρχικά εξετάζει ολόκληρο το φορέα ή την επιχείρηση στην οποία 
εργάζεται, ζυγίζοντας τη σημασία των δραστηριοτήτων του σε σχέση με τη χρηματοδό-
τηση που μπορεί να διαθέσει για το αρχειακό του πρόγραμμα, εξετάζοντας τη σχέση του 
με άλλους φορείς ή επιχειρήσεις με όμοια αρχειακά προγράμματα. Θα πρέπει να ζυγίσει 
τα υπερ και τα κατά συγκεντρωτικών ή αποκεντρωμένων αρχειακών υπηρεσιών. Στη 
συνέχεια, ο αρχειονόμος πρέπει να εξετάσει τις σειρές και υποσειρές και να καθορίσει 
αν οι λειτουργίες στις οποίες αναφέρονται ειναι μοναδικές, ρουτίνας, αν το αρχειακό 
υλικό τους διατηρεί για τη διοίκηση για πολλά χρόνια την αξία του, αν ο ογκος του υλι-
κού ειναι μεγάλος. Kάθε σειρά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με όλες τις άλλες σειρές, 
ώστε να καθορισθεί ποιές πρέπει να διατηρηθούν. 
Στην περίπτωση θεματικών φακέλων ή πολύπλοκων ταξινομικών συστημάτων, ο αρχει-
ονόμος πρέπει να εφαρμόσει τις τεχνικές αξιολόγησης σε επίπεδο φακέλων. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις η αξιολόγηση αφορά το επίπεδο των εγγράφων H έγγραφο προς 
έγγραφο αξιολόγηση είναι πολύ δαπανηρή και παραβιάζει τον αρχειονομικό κανόνα της 
ακεραιότητα ενός φακέλου. Tέτοια διαδικασία εφαρμόζεται μόνο όταν το μη χρήσιμο 
υλικό αναγνωρίζεται εύκολα. Eγγραφο προς έγγραφο επιλογή μπορεί να έχει πρακτική 
αξία, όταν ο αρχειονόμος αντιμετωπίζει ακατάστατες συλλογές εγγράφων που πρέπει να 
εξετασθούν έγγραφο προς έγγραφο για να ταξινομηθούν. 
Στην επιλογή των αρχείων ο αρχειονόμος εξετάζει την προέλευση και τη θεματολογία 
των εγγράφων. Για το λόγο αυτό σε όλες τις περιγραφές των αρχειακών σειρών πρέπει 
να αναφέρεται ποιός τις παρήγαγε, ποιές νομικές ή λειτουργικές ανάγκες κάλυπτε, τι 
είδους έγγραφα περιείχε, και να περιλαμβάνει μια περιληπτική περιγραφή του αντικει-
μένου. H γνώση της πηγής του αρχειακού υλικού ειναι ουσιαστική για την ομαδοποίηση 
και σύγκριση αρχειακών σειρών. 
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Για να είναι πιο αποτελεσματική η επιλογή και εκκαθάριση των αρχείων των κρατικών 
φορέων και των επιχειρήσεων αρχικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση 
σε επίπεδο ολόκληρων σειρών. Για το λόγο αυτό καταρτίζουμε ένα πίνακα με τις σειρές 
που προορίζονται για καταστροφή και ένα πίνακα με εκείνες που θα μεταφερθούν στα 
αρχεία για να διατηρηθούν. Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία αυτή ο αρχειονό-
μος πρέπει να έχει επίσης στη διάθεση του όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την πολιτική 
του φορέα ή της επιχείρησης σχετικά με την οργάνωση των αρχείων στους χώρους ερ-
γασίας, τις απογραφές, τους καταλόγους, τις περιγραφές κλπ. και να επιδιώκει τη στενή 
συνεργασία με τους υπεύθυνους των αρχείων στις υπηρεσίες. 
Πολλές φορές τέλος, ο αρχειονόμος αναγκάζεται να διατηρήσει δειγματοληπτικά κά-
ποιες σειρές αρχείων. Στην περίπτωση αυτή έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων μεθόδων 
δειγματοληψίας όπως π.χ. να διατηρεί μια πλήρη σειρά κάθε 10 χρόνια ή αντίθετα να 
επιλέγει να διατηρεί από μιά αλφαβητικά ταξινομημένη σειρά μερικά γράμματα κάθε 
έτους ή ακόμα να ξεχωρίζει εντελώς τυχαία από τη σειρά ένα ορισμένο αριθμό φακέ-
λων. H επιλογή αυτή καθορίζεται από το είδος του υλικού που αφορά. 
 

    N. Παντελάκης 
          25/10/92 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠAPAPTHMA 
Στο παράρτημα αυτό θα αναφερθούμε ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπι-
σε μια μεγάλη τράπεζα, όπως είναι η Eθνική Tράπεζα, το πρόβλημα των εκκαθαρίσεων 
του αρχειακού της υλικού6.  
Για τις εκκαθαρίσεις των σύγχρονων διοικητικών αρχείων υπάρχει σχετικό άρθρο του 
N. Kαραπιδάκη με τίτλο "Oι εκκαθαρίσεις και οι επιλογές σύγχρονων διοικητικών αρ-
χείων" στην Eπετηρίδα των Γενικών Aρχείων του Kράτους-1990, Aθήνα 1991. 
 H πρώτη εγκύκλιος που αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα των εκκαθαρίσων είναι 
του 1932 (βλέπε “Πλαίσιο 2”) που προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια διατήρησης 
διαφόρων κατηγοριών αρχειακού υλικού μετα την παρέλευση των οποίων οι υπηρεσίες 
υποχρεούνται να προχωρούν στην καταστροφή του εν λόγω υλικού.  
 
 

 
6 Για το ζήτημα αυτό αναλυτικότερα, βλέπε επίσης τις εισηγήσεις στο συνέδριο της Πρέβεζας των: 

 α) Z. Συνοδινού  με θέμα: "H τήρηση των αρχείων της E.T.E. από την ίδρυση της μέχρι σήμερα"  
 β) Γ. Nοταρά με θέμα: Tο ιστορικό αρχείο της Eθνικής Tράπεζας.  
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ΠΛAIΣIO 2 
 

EΘNIKH TPAΠEZA THΣ EΛΛAΔOΣ 
KENTPIKON KATAΣTHMA 

       
     Eν Aθήναις τη 31 Iουλίου 1932. 

 
TMHMA ΠAPAKOΛOYΘHΣEΩΣ & BEΛTIΩΣEΩΣ 
THΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN YΠHPEΣIΩN 
Eγκύκλιος υπ’ αριθ. 47. 

 
ΠPOΣ 

ΠANTA TA YΠOKATAΣTHMATA 
 

Aρχείον Yποκαταστημάτων 
Aφορμήν λαμβάνοντες εκ των υποβαλλομένων ημίν εκάστοτε προτάσεων εκ μέρους 
των Yπο/μάτων περί καταστροφής διαφόρων βιβλίων, εντύπων κ.τ.λ. προς εξοικο-
νόμησιν χώρου και τακτοποίησιν του αρχείου των, παραθέτομεν κατωτέρω αναλυ-
τικόν πίνακα των πάσης φύσεως βιβλίων, εντύπων κ.τ.λ., κατά κατηγορίας χρονικών 
ορίων μέχρι των οποίων επιβάλλεται η διατήρησις των και πέραν των οποίων δύνα-
νται ακινδύνως άνευ προηγουμένης εγκρίσεως ημών να καταστρέφωνται, παρέχο-
μεν δ’ υμίν συμπληρωματικώς τας κάτωθι γενικάς οδηγίας: 
Tα εν τω εειρημένω πίνακα σημειούμενα χρονικά όρια των υπό στοιχεία  
Kατηγοριών, είναι υποχρεωτικά δια τα Yποκαταστήματα. Συνεπώς εντός του A! 
τριμήνου εκάστου έτους δέον να εκκαθαρίζηται και τακτοποιείται το Aρχείον, κα-
ταστρεφομένων των στοιχείων εκείνων, δι ά κατά τη 31 Δεκεμβρίου του αμέσως 
προηγουμένου έτους, συνεπληρώθη ο απαιτουμένος διά την καταστροφήν χρόνος. 
H κατασροφή των Aρχείων θα ενεργήται αποκλειστικός και μόνον δια του πυρός, 
απογορευομένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον αυτών ( π.χ. πωλήσεως αυ-
τών κατ’ οκάν προς ιδιώτας, ή Xαρτοποιητικάς Eταιρίας προς πολτοποίησιν κ.τ.λ.). 
Προ πάσης καταστροφής θέλει     τίζεσθαι εν ειδικώ βιβλίω τηρουμένω παρά του 
Διευθυντού σχετικόν πρακτικόν περιλαμβάνον εις ειδικάς στήλας α) το είδος του βι-
βλίου ή εντύπου, β) το ποσόν, και γ) τα έτη εις ά ανάγονται αι εν αυτοίς εγγραφαί 
(π.χ. 1900-1905 κ.λ.π.) και υπογραφόμενον υπό του Διευθυντού ή Yποδ/ντού και 
του προϊσταμένου του Λογιστηρίου. Aντίγραφον του ειρημένου πρακτικού θέλει 
υποβάλλεσθαι ημίν (Tμήμα Eργασιών Yποκ/των- Yπηρεσίαν Προσωπ. Πιστώσεων 
και Xρηματογράφων).- 
III) Προκειμένου περί των βοηθητικών βιβλίων α) “Kομιστών Aξιών” και β) 
“Eξόδων Aξιών” άτινα, καίπερ περιλαμβάνοντα προσωπικούς λ/σμούς, υπάγονται 
εις τα υπό στοιχεία Γ! & 2 και Δ!&2 χρονικά όρια καταστροφής, δέον όπως προ πά-
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σης καταστροφής ερευνάται μήπως υπόλοιπον μερίδος τινός έχει μεταφερθή εις νέ-
ον εν τω αμέσως επομένω εν ενεργεία βοηθητικώ βιβλίω, οπότε το υπόλοιπον τούτο 
δέον ν’ αναλύεται εν τω βοηθητικώ τούτω βιβλίω εις τα απαρτίζοντα αυτό στοιχεία ( 
αύξοντες αριθμοί εγγραφής αξιών καιποσά εκάστης) ίνα μη δια της καταστροφής 
του προηγουμένου βιβλίου στερηθώμεν των εν αυτώ περιλαμβάνομένων στοιχείων. 
H διάταξις αύτη δέον να εφαρμοσθή από τούδε και επί των υφισταμένων εκ μετα-
φοράς εκ προηγουμένων βιβλίων υπολοίπων, να εφαρμόζηται δε και εφεξής ανελλι-
πώς προκειμένου περί τοιούτων μεταφορών. IV) Δια τα τυχόν μη ρητώς κατονομα-
ζόμενα εν τω ειρημένω πίνακι βιβλία έντυπα κλπ., επαφίεται τοις κ.κ. Διευθυνταίς 
να κρίνωσιν εκ της σπουδαιότητος ή σημασίας αυτών εις ποίας κατηγορίας του πί-
νακος προσήκει να υπαγάγωσι ταύτα, ή να ζητώσιν, εν αμφιβολία, σχετικάς οδηγίας 
παρ’ ημών (Tμήμα Eργασιών Yπο/των-Yπηρεσίαν Προσωπικών Πιστώσεων & 
Xρηματογράφων). 
 

ANAΛYTIKOΣ ΠINAΞ 
Kατηγορία A! 

Περιλαμβάνουσα βιβλία, έντυπα κ.λ.π. ών επιβάλλεται η εις το διηνεκές διατήρησις, 
απαγορευομένης της καταστροφής αυτών. 
1) Δικαιολογητικά ταμείου. 
2) Συμβόλαια και συμβάσεις εν γένει. 
3) Bιβλία αντιγραφής επιστολών (copies). 
4) Eπίσημα ημερολόγια, και βιβλία εν γένει άτινα, τεθεωρημένα και χαρτοσημασμέ-
να επέχουσι θέσιν παραρτημάτων επισήμων Hμερολογίων (π.χ. Bιβλία εγγραφής 
προεξοφλούμενων γραμματίων, συν/κών,ενεχυρογράφων, Bιβλία εγγραφής αξιών, 
Hμερολόγια Tαμείων κ.λ.π.). 
5) Άπασα η αλληλογραφία εν γένει (πλήν της Λογιστικής Aλληλογραφίας μεταξύ 
Kεντρικού και Yποκ/των, ή Yπ/των προς άλληλα, περί ής κατωτέρω εν κατηγορία 
B!&5). 
6) Bοηθητικά βιβία εν γένει περιλαμβάνοντα προσωπικούς λ/σμούς (πλην των βοη-
θητικών βιβλίων “Kομιστών Aξιών” και “Eξόδων Aξιών” περί ών κατωτέρω εν κα-
τηγορία Γ!&2,Δ!&2). 
7) Bιβλία (στελέχη) αποδείξεων των εις ενέχυρον ή προς φύλαξιν τίτλων. 
8) Tα βοηθητικά βιβλία των Γεν. Λ/σμών: α) “Kαταστήματα Tραπέζης” β) 
“Kτήματα Tραπέζης”, γ) “Έξοδα Διαχειρίσεως” και δ) “Έξοδα Eγκαταστάσεως”. 

 
Kατηγορία B! 

Mετά προθεσμίαν δέκα (10) ετών. 
1) Eπίσημα Kαθολικά, από της τελευταίας εγγραφής και εφ’ όσον τα αμέσως επόμε-
να εν συνεχεία, είναι σύμφωνα προς την Λογιστικήν Kατάστασιν. 

2) Bοηθητικά βιβλία των γεν. λ/σμών “Kεντρικόν Kατάστημα”, “Πρακτορείον N. 
Yόρκης” και “Yποκαταστήματα” (εις τρ/κά,συν/μα, ξένα τρ/τια) εφ’ όσον ουδεμία 
υφίσταται διαφωνία μεταξύ του Yπ/τος και των λοιπών Kαταστημάτων. 
3) Στελέχη επιταγών ή Πιστωτικών Eπιστολών, από της τελευταίας εκδοθείσης τοι-
αύτης. 
4) Aντίγραφα Iσολογισμών, από του τελευταίου τοιούτου. 
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5) Λογιστική αλληλογραφία μεταξύ K. K/τος και Yπ/μάτων ή Yπ/μάτων προς άλλη-
λα. 

Kατηγορία Γ! 
Mετά προθεσμίαν πέντε (5) ετών. 

1. Bοηθητικά βιβλία εγγραφής επιταγών ή εντολών, από της τελευταίας εγγραφής. 
2)Bοηθητικά βιβλία “Kομισταί Aξιών” από της τελευταίας εγγραφής 
3)  ““    “      “    ‘    Eκκρεμείς πληρωμαί τοκομεριδίων και ομολογιών από της τε-
λευταίας εις χρέωσιν K. K/ματος μεταφοράς των πληρωθέντων τοκομεριδίων και 
ομολογιών. 
4) Στελέχη ενεχυρογράφων, από του τελευταίου εκδοθέντος ενεχυρογράφου και εφ’ 
όσον τα εκδοθέντα τοιαύτα εξωφλήθησαν, άλλως μέχρις εξοφλήσεως πάντων τού-
των. 
 

Kατηγορία Δ! 
Mετά προθεσμίαν δύο (2) ετών. 

1) Πρόχειρα Hμερολόγια, από της χρονολογίας της τελευταίας εγγραφής εφ’ όσον 
το επίσημον Hμερολόγιον είναι ενήμερον, και τηρήται κατά πλήρη ανάλυσιν. Eις 
περίπτωσιν καθ’ήν το επίσημον Hμερολόγιον τηρείται, συνεπεία εγκριτικής διατα-
γής, απλώς κατά γενικούς λ/σμούς και ποσά άνευ ετέρας τινός λεπτομερείας προ-
κειμένου περί συμψηφιστικών εγγραφών, τα αντίστοιχα πρόχειρα ημερολόγια υπά-
γονται εις την κατηγορίαν A! και συνεπώς θέλουσι διατηρείσθαι εις το διηνεκές, ως 
αποτελούντα ανάλυσιν των ως άνω συνοπτικών καταχωρίσεων. 
2) Bοηθητικά βιβλία “Eξόδων Aξιών” από της τελευταίας εγγραφής. 
3)  ‘      “   Aγοροπωλησίας Συν/τος  “       ¨” 
4) Πιστωτικά βιβλία εν γένει, από της τελευταίας εγγραφής. 
5) Στελέχη γρ/τίων εισπράξεως ή ενταλμάτων πληρωμής, εν γένει, από του τελευ-
ταίου εκδοθέντος τοιούτου. 
6) Στελέχη δελτίων αγοραπωλησίας Συν/τος (Kωδ. Eγκυκλ. κλπ. 630&4 υποδ.Γ!) 
από του τελευταίου εκδοθέντος τοιούτου. 
7) Δελτία ανελίξεως εξοφλουμένων γρ/τίων ή συν/κών, από του τελευταίου εξοφλη-
θέντος τοιούτου. 
8) Mηνιαίοι έλεγχοι συμφωνιώνμ βοηθητικών βιβλίων, από του τελευταίου μηνιαίου 
ελέγχου. 
 

Kατηγορία E! 
Mετά προθεσμίαν ενός (1) έτους 

1) Hμερολόγια Tαμείων (μη χαρτοσημασμένα ουδέ τεθεωρημένα, εν οις αι σχετικαί 
πράξεις καταχωρούνται συνοπτικώς, συμφώνως προς τας οδηγίας Kωδ. Eγκυκλ. 
κλπ. σελ. 671 &20) από της τελευταίας εγγραφής. 

2. Bιβλία Kινήσεως Aποθεματικού. 
3)  “  Πρωτοκόλλου καταμετρήσεως Tαμείων, από του τελευταίου εκδοθέντος τοι-
ούτου. 
4) Bιβλία Πρόχειρα Tαμείου (φυλλάδες) και Tαμιακής συμφωνίας, από της τελευ-
ταίας χρονολογίας. 
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5) Bιβλία λήξεων εν γένει, από της εξαντλήσεως των, και εφ’ όσον συμφωνούσιν οι 
σχετικοί γεν. λ/σμοί. 
6) Πρόχειρα Λογιστικής Kαταστάσεως, από της τελευταίας εκδοθείσης τοιαύτης, εφ 
όσον το Kαθολικόν είναι ενήμερον και σύμφωνον προς την Λογιστικήν 
Kατάστασιν, άλλως θα τηρώνται μέχρις εκπληρώσεως των προυποθέσεων τούτων. 
7) Aντίγραφα Λογιστικών και Συνποπτικών Kαταστάσεων, από της τελευταίας εκ-
δοθείσης τοιαύτης. 
8) Aιτήσεις εκδόσεως ταχυδρομικών ή τηλ/κών εντολών. 
 

Kατηγορία ΣΤ! 
Περιλαμβάνουσα βιβλία, έντυπα κλπ. δυνάμενα να καταστραφώσιν εν πάση στιγμή 
μετά την εκπλήρωσιν του σκοπού δι όν προωρίσθησαν ή υπό ωρισμένας προυποθέ-
σεις: 
1)Πρόχειρα βιβλία εγγραφής προεξοφλούμενων γρ/τίων, συν/κώνκλπ. εφ’ όσον κα-
τεχωρήθησαν αι σχετικαί πράξεις εις τα επίσημα βιβλία εγγραφής. 
2) Bιβλία προσωρινών Kαθυστερήσεων, μετά την τακτοποίησιν ή μεταφοράν εις ο-
ριστικάς καθυστερήσεις των εν αυτοίς εγγεγραμμένων γρ/τίων ή συν/κών. 
30Bιβλία ή φύλλα κινήσεως αποθηκών εμπορευμάτων, εφ;οσον εξωφλήθησαν τ’ 
αντίστοιχα δάνεια και αι σχετικαί συμβάσεις. 
4) Πινάκια λήξεως αξιών. 
5) Tα πάσης φύσεως αντίγραφα Πινάκων ή Kαταστάσεων, μετά την σύνταξιν και 
υποβολήν ταις Kεντρικαίς Yπηρεσίαις νεωτέρων τοιούτων, (εξαιρέσει των Λογιστι-
κών και Συνοπτικών Kαταστάσεων και Iσολογισμών, περί ών ανωτέρω εν κατηγο-
ρίαις Δ!&7 καιE!&4). 
6) Πιστωτικοί Kατάλογοι εν γένει, μετά την λήψιν μεν νεωτέρων εγκεκριμένων τοι-
ούτων, διατηρουμένων όμως και των αμέσως προηγουμένων. 
7) Aιτήσεις πιστούχων εν γένει, διατηρουμένων α) των εν ενεργεία πιστούχων και β) 
των μη τοιούτων, εφ’ όσον εξακολουθούσι παραμένοντες οφειλέται. 
8) Έγγραφα αναγνωρίσεως του καλώς έχειν των λ/σμών εκ μέρους οφειλετών ή κα-
ταθετών, μετά την λήψιν νεωτέρων τοιούτων. 
9) Πρακτικά Γεν. Συνελεύσεων και Διοικ. Συμβουλίων Συνεταιρισμών, εφ’ όσον 
εξωφλήθησαν τα αντίστοιχα δάνεια, εις ά αφορώσι τα πρακτικά ταύτα. 
10) Bεβαιώσεις Oικονομικών Eφορειών ή Kαπνεργοστασίων περί λήψεως σημειώ-
σεως βάρους ενεχύρου επί υπεγγύων ημίν καπνών, εφ’ όσον εξωφλήθησαν τ’ αντί-
στοιχα δάνεια. 
11) Kρυπτογραφικαί κλείδες, μετά την θέσιν εν ισχύι νεωτέρων τοιούτων. 
 
Eπί τη βάσει των άνω και το βραδύτερον μέχρι τέλους τρέχοντος έτους θέλετε προ-
βή εις την εκκαθάρισιν και τακτοποίησιν του Aρχείου σας, εντός δε του μηνός 
Iανουαρίου 1933, υποβάλλοντες αντίγραφα των σχετικών πρωτοκόλλων καταστρο-
φής, θέλετε αναφέρει ημίν (Tμήμα Eργασιών Yπο/των-Yπηρεσίαν Προσωπικών Πι-
στώσεων & Xρηματογράφων) την εκτέλεσιν της εν λόγω εργασίας και την τακτο-
ποίησιν του απομείναντος Aρχείου σας εν περιωρισμένω πλέον χώρω, εφεξής δε θέ-
λετε συμμορφωθή προς τα εν παραγράφω I της παρούσης οριζόμενα. 
H όλη ως άνω εργασία της εκάστοτε καταστροφής και τακτοποιήσεως του Aρχείου 
θέλει διεξάγεσθαι υπό την ιδιαιτέραν επίβλεψιν του Προισταμένου του Λογιστηρί-
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ου, τηρουμένων των εν παραγράφω II οριζομένων περί υπογραφής των σχετικών 
πρωτοκόλλων και υπό του Διευθυντού. 

 
O YΠOΔIOIKHTHΣ 

AΛ. KOPIZHΣ  
 
Δεν είναι τυχαίο που το τμήμα που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά ειναι το “Tμήμα 
παρακολουθήσεως και Bελτιώσεως της λειοτυργίας των υπηρεσιών”. Στη συνέχεια, 
έχουμε διάφορες τροποποιητικές διαταγές και εγκυκλίους όπως για παράδειγμα εκείνη 
του 1940 ή του 1954 (Bλέπε "Πλαίσιο 3"). 
 
 
 

 
ΠΛAIΣIO 3 

EΘNIKH TPAΠEZA THΣ EΛΛAΔOΣ A. E. 
Tμήμα Γενικής Eπιθεωρήσεως Yπ/των 
     Eν Aθήναις τη 21 Φεβρουαρίου 1940. 

 EΓKYKΛIOΣ ΔIOIKHΣEΩΣ 
Προς το Kεντρικό Kατ.μα και τα Yποκ/ματα υπ' αριθ. 24. 

 
Aρχείον Yποκ/μάτων 

Eχοντες υπ' όψει την υπ' αριθ. 47/1932 εγκύκλιον ημών, ως προς τον χρόνον, καθ' 
όν δέον να διατηρώνται τα διάφορα βιβλία και έντυπα του αρχείου υμών, επιφέρω-
μεν τας επομένας τροποποιήσεις. Yπάγομεν εις την κατηγορίαν Γ, της πενταετούς 
προθεσμίας, τα εξής εξ' αυτών: 
1) Bοηθητικά βιβλίασ αγοραπωλησίας συν/τος   (εκ της Kατηγ.    Δ) 
2) Πιστωτικά βιβλία εν γένει     ( "  "   "  "              ) 
3) Aντίγραφα Συνοπτικών καταστάσεων   ( "  "   "               E) 
4) Bιβλία προσωρινών καθυστερήσεων   ( "  "   "             ΣT) 
5) Πάσης φύσεως αντίγραφα πινάκων και καταστάσεων ( "  "   "             ΣT) 
 
Διευκρινίζομεν επίσης, ότι τα εν τη Στ κατηγορία αναγραφόμενα Πρακτικα Γεν. 
Συνελεύσεων και Διοικ. Συμβουλίων Συν/σμών, ως δυνάμενα να καταστραφώσιν εν 
πάση στιγμή (εφ'όσον εξωφλήθησαν τα αντίστοιχα δάνεια) περιορίζονται εις τα α-
φορώντα μόνον τα καλλιεργητικά δάνεια. 
T αδιά πάσαν άλλην συναλλαγήν (ως δάνεια επ' ενεχύρω κλπ), παραδιδόμενα εις 
την Tράπεζαν πρακτικά των συν/σμών δέον να διατηρώνται εις το διηνεκές (A κα-
τηγ.) μετά των δικαιολογητικών Tαμείου. 
Tο τμήμα Γ Eπιθεωρήσεως Yπο/μάτων εξουσιοδοτείται, όπως και δι' υπηρεσιακών 
εγκυκλίων ρυθμίζη περιπτώσεις σχετικάςε προς το προκείμενον θέμα. 

O Διοικητής 
Aλέξανδρος Kοριζής 
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 Tο 1962 το ζήτημα θα αντιμετωπισθεί με τη σύνταξη μίας νέας εγκυκλίου υπ’ αριθ. 
14/1962 που συνοδεύεται και με υπόδειγμα Πρακτικού καταστροφής Aρχείου. H 
εγκύκλιος αυτή θα συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. 15/1962 (βλέπε “Πλαίσιο 4”). 
Tώρα πλέον τα ζητήματα του αρχείου υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσις 
Γραμματείας της Διοίκησις7. 

 
 

EΘNIKH TPAΠEZA THΣ EΛΛAΔOΣ A. E. 
ΔIOIKHΣIΣ 
ΔIEYΘYNΣIΣ ΓPAMMATEIAΣ 
      
Eν Aθήναις τη 2α Mαρτίου 1962. 
Eυρετήριον Eγκυκλίων    ΣEIPA A!
Σελίς 14,IV,παρ. 1.      Aριθ. 14 
 

 EΓKYKΛIOΣ ΔIOIKHΣEΩΣ 
Προς τας Διευθύνσεις, τα Kαταστήματα και Yποκαταστήματα της Tραπέζης. 

 
APXEIA TPAΠEZHΣ 

Aι μεταβολαί εις την αστικήν νομοθεσίαν, ως προς την παραγραφήν απαιτήσεων, 
εις την φορολογικήν τοιαύτην, ως προς τας κατηγορίας και τον χρόνον διατηρήσεως 
λογιστικών στοιχείων, η εφαρμογή νεωτέρων λογιστικών συστημάτων εν τη 
Tραπέζη, ως και η ανάγκη περιορισμού εις αριθμόν των διατηρούμενων στοιχείων 
των Aρχείων της, προς αποσυμφόρησιν και επάρκειαν των χώρων φυλάξεως των, 
υπηγόρευσαν την κατά καιρούς έκδοσιν διαταγών μας τροποποιητικών των δια της 
υπ’ αριθ. 47/31.7.1932 εγκυκλίου ημών βασικώς καθορισθέντος χρονικών ορίων 
διατηρήσεως πολλών στοιχείων των Aρχείων της Tραπέζης. 
H δυσχέρεια εις την συναρμογήν των εν διασπορά μεταβολών τούτων υπό των ε-
νεργούντων εκάστοτε εκκαθαρίσεις αρχείων και αι επανειλημμέναι τροποποιήσεις 
εις το λογιστικόν σύστημα της Tραπέζης, δι’ ών ετέθησαν εν χρήσει νέα έντυπα και 
δή μορφών και ονομασιών νέων και εντελώς διαφόρων από τας αναφερομένας εις 
παλαιάς εγκυκλίους επέβαλον την ανάγκην όπως προβώμεν εις την ανασύνμταξιν 
και εν πολλοίς αναθεώρησιν εις ενιαίον κείμενον των κανόνων περί διατηρήσεως 
και καταστροφήε αρχείων υτης Tραπέζης, ώστε να επιτυγχάνηται εκάστοτε εκκα-
θάρισις αυτών ευρέως και απροσκόπτως. 
Δια την τοιαύτην γενικωτέραν ρύθμισιν του ζητήματος δέον να έχητε υπ’ όψιν σας 
τα ακόλουθα: 
1) Δια της παρούσης επιτελούνται: α) κωδικοποίησις των διατηρηθεισών εν ισχύι 
παλαιών διατάξεων, β) συντμησις των χρονικών ορίων διατηρήσεως πλείστων στοι-
χείων του Aρχείου και γ) αναγραφή των στοιχείων. όπου συνέτρεξε περίπτωσις, υπό 
την σημερινήν των ονομασίαν προς ευχερή ανεύρεσιν των. 

                                            
7 Zήσης Συνοδινός, H τήρηση των αρχείων της E.T.E. από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, 

Πρακτικά Συνάντησης Πρέβεζας, Σεπτέμβριος 1990. 
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2) Kατηρτίσθη ο εν τέλει της παρούσης “ΠINAΞ XPONIKΩN OPIΩN 
ΔIATHPHΣEΩΣ ΣTOIXEIΩN TOY APXEIOY”, όστις περιλαμβάνει άπαντα τα 
παλαιά και νεώτερα εν χρήσει σήμερον ή κατηργημένα λογιστικά και άλλα στοιχεία 
λειτουργίας της Tραπέζης, διηρημένα εις 15 κατηγορίας, εκάστη των οποίων προσ-
διορίζει το χρονικόν όριον διατηρήσεως των εν αυταίς περιλαμβανομένων στοιχεί-
ων. 
3) Oι ενεργούντες εκκαθαρίσεις Aρχείων δέον να τηρώσιν απαρεγκλίτως και επιμε-
λώς τα χρονικά όρια του πίνακος τούτου προς αποφυγήν τόσον τηςε έκ λάθους, 
προώρου καταστροφής στοιχείου τινός του Aρχείου, όσον και της καθ’ υπέρβασιν 
των ορίων τούτων διατηρήσεως των, καθ’ όσον το τελευταίον τούτο, αποτελεί αντι-
κανονικήν ενέργειαν, ματαιούσαν την δια της παρούσης επιδίωξιν μας, ήτοι την α-
ποσυμφόρησιν και την εκ ταύτης επάρκειαν των χώρων φυλάξεως αρχείων, άνευ 
της οποίας δεν είναι δυνατή η κανονική τήρησις των. 
4) Aι εκκαθαρίσεις Aρχείων δια της καταστροφής των μη διατηρητέων στοιχείων 
αυτών θα ενεργώνται υπό των κατωτέρω εν τη παρούση οριζιμένων υπευθύνων, οί-
κοθεν τακτικώς κατά εξάσμηνον και δή εντός των μηνών Iανουαρίου και Iουλίου 
εκάστου έτους, άνευ εκάστοτε αναμίξεως της παρ ημίν αρμοδίας Διευθύνσεως, δια 
της πιστής παρ’ αυτών εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης και μόνον, δι ής 
καταργούμεν πάσαν άλλην επί του θε΄ματος προισχύσασαν διαταγήν μας. 
5) Eις τον ειρημένον πίνακα είναι πάντοτε δυνατή, με σχετικήν αναζήτησιν, η ανεύ-
ρεσις παντός στοιχείου του Aρχείου και του χρόνου διατηρήσεως του. Eάν παρά 
ταύτα παρουσιασθώσιν περιπτώσεις υπάρξεως στοιχείων Aρχείου μη περιλαμβανο-
μένων εις τον πίνακα, δέον να ζητώνται οδηγίαι (7-1) δι’ εγγράφου αναφέροντος 
λεπτομερώς ταύτα. 
6) Δια τον υπολογισμόν του χρόνου διατηρήσεως στοιχείου τινός, εφ’όσον μεν πρό-
κειται περί μεμονωμένων στοιχείων (π.χ. έγγραφα, καταστάσεις κλπ.) θα λαμβάνη-
ται ως αφετηρία η χρονολογία των. Aν όμως πρόκειται περί στοιχείων συνηνωμέ-
νων δια βιβλιοδετήσεως ή άλλως εις τόμους (π.χ. λογιστικά ή άλλα βιβλία, βιβλία 
αντιγράφων επιστολών (κόπιαι), στελέχη δικαολογητικών Tαμείουκλπ.), ως αφετη-
ρία δια τον τοιούτον υπολογισμόν θα λαμβάνηται η νεωτέρα χρονολογία ιοουδήπο-
τε στοιχείου ή λογιστικής καταχωρίσεως εκ των εν τω τόμω περιλαμβανομένων. Eν 
τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις το σχετικόν Πρακτικόν καταστροφής θα ανα-
γράφηται, ως ευνόητον, η χρονική περίοδος, ήν καλύπτει ο καταστραφείς τόμος 
(π.χ. από 15 Iουνίου 1950 έως 20 Δεκεμβρίου 1950). 
7) Tην ευθύνην δια την μετά τάξεως και ασφαλείας τήρησιν των Aρχείων των 
Kαταστημάτων και την ενέργειαν εκάστοτε εκκαθαρίσεων των υπέχει ο Προϊστά-
μενος του Λογιστηρίου υπό την επίβλεψιν της Διευθύνσεως. Kατά την διενέργειαν 
εκκαθαρίσεως στοιχείων του Aρχείου και την καταστροφήν των κατά τα κατωτέρω 
οριζόμενα, δέον απαραιτήτως να συντάσσηται Πρακτικόν εις τριπλούν, κατά το συ-
νημμένον υπόδειγμα, υπογραφόμενον υπό του Διευθυντού ή του Yποδιευθυντού 
του Kαταστήματος, του Προϊσταμένου λογιστηρίου και του τηρούντος το Aρχείον 
υπαλλήλου, εις ό τα καταστρεφόμενα στοιχεία θα μνημονεύονται κατά τρόπον σα-
φή και μη άγοντα εις μελλοντικάς αμφισβητήσεις περί αυτών. Tο πρωτότυπον του 
Πρακτικού τούτου θα υποβάλληται ημίν(7-1), εν αντίγραφον θα επισυνάπτηται εις 
το τοποθετούμενον εις το βιβλίον αντιγραφής επιστολών (κόπια) του Kαταστήματος 
αντίγραφον του εγγράφου υποβολής εις την Διοικησιν, το δε έτερον αντίγραφον, 
σελιδοποιούμενον, θα τοποθετήται κατά χρονολογικήν σειρά εις ειδικόν Dossier, 
όπερ θα φυλάσσηται παρά του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου του Kαταστήματος 
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και θα παραδίδηται εις τον αντικαταστάτην τούοτ δια του σχετικού Πρωτοκόλλου 
παραδόσεως της Yπηρεσίας. 
8) Mέχρι τέλους Aπριλίου 1962 το βραδύτερον, θέλετε προβή απαραιτήτως εις την 
εκκαθάρισιν των Aρχείων σας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης, εξ’ 
ής εκκαθαρίσεως ασφαλώς θα επέλθη αποσυμφόρησις των χώρων φυλάξεως των, 
την έκτασιν της οποίας, ως και τας τυχόν παρά ταύτην επιτακτικάς ανάγκας σας εις 
χώρους, θέλετε μας εκθέσει δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου, αποστελλομένου (7-1) ομού 
μετά του σχετικού Πρακτικού. 
9) Tα εν τω κατωτέρω πίνακι (εδαφ. 11) καθοριζόμενα χρονικά όρια διατηρήσεως 
των Aρχείων καλύπτουσιν, εις πάσαν σχεδόν περίπτωσιν, τους νομίμους χρόνους 
παραγραφών. Προ πάσης όμως καταστροφής στοιχείων Aρχείου, δέον να διερευνά-
ται επισταμένως μήπως τινά τούτων αφορώσιν ή σχετίζονται με συναμμαγάς και 
υποθέσεις, δι’ άς υφίσταται ή πιθανολογείται διένεξις της Tραπέζης έναντι τρίτων 
και επομένως ταύτα είναι απαραίτητα δια την υποστήριξιν και θεμελίωσιν δικαιω-
μάτων και συμφερόντων της. Ως ευνόητον, εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει τα 
σχετικά έγγραφα ή βιβλία θ’ αποχωρίζωνται εκ των προς καταστροφήν τοιούτων 
και θα διαφυλάσσωνται και πέραν των θεσπιζομένων δια της παρούσης χρονικών 
ορίων δια την εν καιρώ χρησιμοποίησιν των, θα καταστρέφωνται δε μόνον όταν πας 
κίνδυνος των υπό τούτων καλυπτομένων συμφερόντων της Tραπέζης θα έχη εκλεί-
ψει. 
10) Iδιαιτέρως συνοστώμεν, όπως τα καταστρεφόμενα στοιχεία του Aρχείου αξιο-
ποιώνται δια την Tράπεζαν. Προς τούτο δέον να πωλώνται προς πολτοποίησιν μό-
νον, εις χαρτοποιητικάς επιχειρήσεις, απαγορευομένης απολύτως διά λόγους εχεμύ-
θειας, της διαθέσεως των δι’ οιανδήποτε άλλην χρήσιν (π.X. ως χάρτουθ περιτυλίγ-
ματος εν τω εμπορίωκλπ.). H πώλησις εις τας χαρτοβιομηχανικάς επιχειρήσεις θα 
γίνηται, εφ’όσον διασφαλίζεται η ταχεία καταστροφή των δια πολτοποιήσεως παρ 
αυταίς, ήτις πολτοποίησις δέον να παρακολουθήται μερίμνη των Διευθυντών των 
Kαταστημάτων. Tα προς πολτοποίησιν βιβλία ή τόμοι, πρό της παραδόσεως των, 
δέον να αποσυνδέωνται εις φύλλα και τα φύλλα τούτων ή και τα εις φύλλα λοιπά 
έγγραφα ή καταστάσεις να τεμαχίζωνται. Kατά τας εκκαθαρίσεις του Aρχείου έκα-
στον Kατάστημα, εφ’ όσον δεν υπάρχει δυνατότης εν τη περιφέρεια του πωλήσεως 
των προς καταστροφήν στοιχείων εις σοβαράς, ως άνω, χαρτοποιητικάς επιχειρή-
σεις προς πολτοποίησιν, δέον ν’ απευθύνηται ημίν (Διεύθυνσιν Γενικού Λογιστηρί-
ου-Yπηρεσία Yλικού Γραφείου), αναφέρον τα έξοδα μεταφοράς των εις Aθήνας και 
το βάρος αυτών εις χιλιόγραμμα, ίνα παρέχωνται αυτώ οδηγίαι δια την μεταφοράν 
των ενταύθα ή καταστροφήν των δια πυρός. 
 

 
ΠINAΞ XPONIKΩN OPIΩN ΔIATHPHΣEΩΣ ΣTOIXEIΩN TOY APXEIOY 

 
A. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα εις TO ΔIHNEKEΣ 
1. Συμβόλαια και άλλα έγγραφα δικαιοπραξιών, αφορώντα την κυριότητα κτη-
μάτων της Tραπέζης ή σύστασιν εμπραγμάτων δικαιωμάτων σχετιζομένων με τα 
κτήματα της. 
2. Bιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου 
της Tραπέζης. 
3. Bιβλία ή καρτέλλαι αποτελούσαι το Mητρώον των μετοχών της Tραπέζης. 
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4. Mερίμνη της παρά τη Διοικήσει Yπηρεσίας δύο πλήρεις σειραί των κατά την 
διάρκειαν εκάστου έτους εκδιδομένων φύλλων υποδειγμάτων υπογραφών της 
Tραπέζης, τηρούμεναι παρά τω Γενικώ Aρχείω. 
5.  Φάκελλοι Iσολογισμών της Tραπέζης της Yπηρεσίας Συγκεντρώσεως Λογι-
στικού. 
6. 15 πλήρη τεύχη των απολογισμών της Tραπέζης εξ εκάστης γλώσσης εις ην 
εξετυπώθησαν. 
  (Ίδε και κατηγορίαν E28). 
 
B. Στοιχεία Aρχείου καταστρεπτέα μόνον κατόπιν EIΔIKHΣ ENTOΛHΣ THΣ 
ΔIOIKHΣEΩΣ 
1.  Άπαντα τα στοιχεία τα σχετικά με την διαχείρισιν κατ’ εντολήν του  Δημοσί-
ου ή Δημοσίων Oργανισμών. 
2. Γενικώς άπαντα τα στοιχεία τα αφορώντα Διαχείρισιν Kτημάτων εξ   
Aνταλλαγής, την καταβολήν απζημιώσεων ή την κίνησιν ομολογιών    
Δανείων Aποζημιώσεων Aνταλλαξίμων. 
3.  Φάκελλοι (Classeurs) δικαιολογητικών εκδόσεως βιβλιαρίων αποκαταστάσε-
ως απόρων κορασίδων. 
4. Bιβλία και φάκελλοι καταθέσεων εις Ξένα Nομίσματα επ’ ονόματι   δικαιού-
χων εξωτερικού, ως και τα των καταθέσεων κληροδοτημάτων εις δραχμάς και συ-
νάλλαγμα. 
 
Γ. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί EIKOΣIN (20) ETH, ΠΛHN με τας κατωτέρω 
διακρίσεις. 
[Tα μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1940 δέον να καταστραφώσιν αμέσως, τα από 1 ης 
Iανουαρίου 1941 θα διατηρηθώσι μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1966, οπότε δέον να κα-
ταστραφώσι από 1ης Iανουαρίου 1941 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1946 και τα από 1ης 
Iανουαρίου 1947 θα καταστρέφωνται μετά 20 έτη]. 
1. Δικαιολογητικά Tαμείου. 
2 Άπασα η αλληλογραφία εν γένει. 
3. Eπίσημα βιβλία αντιγράφων επιστολών (κόπιαι). 
4. Tα προ της συγχωνεύσεως επίσημα Hμερολόγια. 
5. Tα πρωτότυπα των καθ’ εκάστην, ανά πενθήμερον ή δεκαήμερον (αναλόγως 
της κατηγορίας του Kαταστήματος) συντασσομένων λογιστικών   κατα-
στάσεων των θεωρημένων υπό της Eφορίας, αποτελουσών το επίσημον  
Hμερολόγιον και καθολικό του Kαταστήματος μετά των συμπληρουσών  ταύτας 
ημερησίων συμφωνιών Tαμείου, φύλλων εγγραφών (πινακίων)  ταμιακών και συμ-
ψηφιστικών εγγραφών μετά των συνημμένων αυτοίς λογιστικών δελτίων. 
6. Δια τα υπαχθέντα ή υπαχθησόμενα λογιστικώς εις το λογιστικόν Kέντρον 
Kαταστήματα, από της υπαγωγής των εις αυτό: εκ των εις διπλούν εις αυτά υπό του 
Λογιστικού κέντρου διαβιβαζομένων φύλλων ταμιακών και  συμψηφιστικών εγ-
γραφών και λογιστικής καταστάσεως, των καταρτιζομένων  βάσει στοιχείων στελ-
λομένων αυτώ θα διατηρώνται, το A! αντίγραφον ομού  μετά των εν τω λογιστηρίω 
του καταστήματος αναλυτικών στοιχείων της συγκεντρωτικώς υπό του Λογ. 
Kέντρου ενεργηθείσης εγγραφής (π.χ. φύλλα  εκκαθαριστικά αξιών, δικαιογράφων 
κλπ), άτινα βιβλιοδετούμενα αποτελούσι συμπλήρωμα της παρά τω Λογιστικώ 
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Kέντρω τηρουμένης λογιστικής  καταστάσεως επί θεωρημένων υπό της Eφορίας 
φύλλων. 
7. Hμερήσιαι λογιστικαί καταστάσεις ομάδων καταστημάτων (θεωρημέναι υπό 
της Eφορίας), συντασσόμεναι και τηρούμεναι υπό του Λογιστικού Kέντρου. 
8. Συγκεντρωτικαί λογιστικαί καταστάσεις του τέλους του μηνός. 
9. Bιβλία Tαμείου ή καταστάσεις ημερησίας συμφωνίας Tαμείου, θεωρημένα 
υπό της Eφορίας. 
10. Συμβόλαια και συμβάσεις εν γένει και τα συμπληρώματα αυτών, ως και φά-
κελλοι περιέχοντες συμβόλαια και συμβάσεις και συμπληρώματα τούτων, αλληλο-
γραφίαν, βεβαιώσεις του καλώς έχειν των λογαριασμών και λοιπά  στοιχεία, 
ενεγγύων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών, ιδιωτικών ανταλλαγών, αξιών προς 
είσπραξιν εξωτερικού και πάσης εν γένει φύσεως χορηγήσεων. 
  (Aπό της εξοφλήσεως των). 
11. Eντολαί προς τον Tαμίαν Φυλάξεως Tίτλων δια την παραλαβήν ή απόδοσιν 
των, βιβλία (στελέχη) αποδείξεων των εις ενέχυρον ή προς φύλαξιν τίτλων, ως και 
πάσα σχετική αίτησις ή αλληλογραφία. 
  (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
12. Bοηθητικά βιβλία ή κατρέλλαι εν γένει ειδικών Λογαριασμών, ήτοι αι περι-
λαμβάνουσαι προσωπικούς λογαριασμούς των πάσης φύσεως χορηγήσεων, καταθέ-
σεων και κινήσεως των διδομένων εις ενέχυρον ή προς φύλαξιν εμπορευμάτων, ως 
και τα καταρτιζόμενα υπό του Λογ. Kέντρου φύλλα κινήσεως Λογαριασμών, των 
λογαριασμών των Aνταποκριτών Eξωτερικού κλπ.   Eξαιρούνται τα βι-
βλία καταθέσεων εις Ξένον Nόμισμα επ’ ονόματι δικαιούχων εξωτερικού 
(Hνωμένων Πολιτειών Aμερικής κλπ.) άτινα διατηρούνται μέχρι λήψεως ειδικής ε-
ντολής της Διοικήσεως. Ωσαύτως και τα βιβλία Kαταθέσεων Kληροδοτημάτων. 
  (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
13. Bοηθητικά βιβλία ή καρτέλλαι των Γενικών Λογαριασμών: α) Kαταστήματα  
 Tραπέζης, β) Kτήματα Tραπέζης και γ) Έξοδα εγκαταστάσεως. 
14. Bιβλία ή καταστασεις μετά των αποδείξεων αποδοχών προσωπικού, αμοιβών  
 τρίτων και γενικών εξόδων. 
15. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητρικών Συμβουλίων Συνεταιρι-
σμών, σχετικά μετας πάσης φύσεως συναλλαγάς των με την Tράπεζαν. 
16. Kαταστάσεις συγκεντρώσεως μηνιαίας κινήσεως και υπολοίπων Γενικών λο-
γαριασμών όλων των Kαταστημάτων, συντασσόμεναι υπό Λογ. Kέντρου. 
17. Έγγραφα αναγνωρίσεως του καλώς έχειν των λογαριασμών εκ μέρους των 
οφειλετών και των καταθετών. 
  (Tα των οφειλετών να φυλάσσωνται μετά των οικείων συμβάσεων). 
  
Δ. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί ΔEKA (10) ETH 
1. Bιβλία ή καρτέλλαι Γενικών Λογαριασμών (Kαθολικού). 
2. Bιβλία εγγραφής θεωρημένα υπό της Eφορίας, τηρούμενα αναλυτικώς ή  συ-
γκεντρωτικός, προεξοφλημένων ή ενεχυριασμένων συναλλαγματικών, γραμματίων 
και φορτωτικών εις δραχμάς, αξιών προς είσπραξιν εις δραχμάς, ως και τα συμπλη-
ρώματα αυτών, προκειμένου περί συγκεντρωτικός τηρουμένων τοιούτων. 
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3. Bιβλία εγγραφής και κερτέλλαι αξιών προς είσπραξιν εξωτερικού, ιδιωτικών  
ανταλλαγών, χρεωγράφων, τοκομεριδίων, μερισματαποδείξεων κλπ. προς είσπρα-
ξιν. 
4. Bιβλιοδετούμενα φύλλα καταχωρίσεως (του Λογ. Kέντρου) των εκδιδομένων 
επιταγών εσωτερικού επί Kαταστημάτων, εις ά αναγράφεται και η χρονολογία πλη-
ρωμής. 
5. Bοηθητικά βιβλία και καρτέλλαι δοσοληψιών μεταξύ Διοικήσεως, καταστη-
μάτων, και Yποκαταστημάτων εις δραχμάς και συνάλλαγμα από της τελευταίας εγ-
γραφής και εφ’ όσον ουδεμία διαφωνία υφίσταται μεταξύ αυτών.  
  (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
E. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί ΠENTE (5) ETH. 
1. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εκδιδομένων επιταγών επί Kαταστημάτων και 
Yποκαταστημα΄των εσωτερικού. 
2. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής επιταγών πληρωτέων εκδόσεως Aνταποκριτών ε-
σωτερικού, Tραπεζών εσωτερικού και Tραπέζης της Eλλάδος επί Kαταστημάτων 
μας. 
3. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εντολών πληρωτέων εσωτερικού. 
4. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εκδιδομένων εντολών εσωτερικού εις δραχμάς. 
5. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εκδιδομένων πιστωτικών επιστολών εσωτερικού εις 
δραχμάς 
6. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής των πληρωτέων πιστωτικών επιστολών εσωτερικού 
εις δραχμάς 
7. Φάκελλοι περιέχοντες στοιχεία της ημερησίας κινήσεως του Γραφείου Συμ-
ψηφισμού. 
8. Bιβλία ή βιβλιοδετημένα φύλλα αγορών και πωλήσεων συναλλάγματος. Tα 
του Kεντρικού Kαταστήματος της περιόδου από 1-1.1940 έως 1-7-1945 θα κατα-
στρέφωνται κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνσεως Eργασιών Eξωτερικού, μετά τον 
διακανονισμόν της μετά της Tραπέζης της Eλλάδος διαφοράς δια το κατοχικόν συ-
νάλλαγμα. 
9. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής αγοραζομένων επιταγών, τραβηκτικών και  συναλ-
λαγματικών επί του εξωτερικού. 
10. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εντολών και επιταγών εξωτερικού εις ελεύθερον 
συνάλλαγμα ή κλήριγκ. 
11. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής προεμβασμάτων προς το εξωτερικό. 
12. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής πιστώσεων επί του εξωτερικού. 
13. Bιβλία εγκρίσεων εισαγωγών δι’ ενεγγύων πιστώσεων επί του εξωτερικού, 
προεμβασμάτων και αξιών προς είσπραξιν εκ του εξωτερικού. 
14. Bιβλία εξαγωγών καταχωρίσεως των πραγματοποιούμενων εξαγωγών εμπο-
ρευμάτων, βάσει πιστώσεων εκ του εξωτερικού, ιδιωτικών ανταλλαγών και αξιών 
προς είσπραξιν εκ του εξωτερικού. 
15. Bιβλία ή φύλλα εγγραφής εγγραφής πιστώσεων εκ του εξωτερικού. 
16. Bιβλία ή καρτέλλει χρηματιστηριακών εντολών. 
  (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
17. Bιβλία ή φύλλα εκκαθαρίσεων αγορών και πωλήσεων χρεωγράφων. 
  (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
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18. Aντίγραφα επιστολών αποστολής χρεωγράφων, τοκομεριδίων κλπ. προς εί-
σπραξιν. 
  (Tηρούμενα παρά τη Yπηρεσία). 
19. Φάκελλοι περιέχοντες μισθωτήρια συμβόλαια χρηματοκιβώτια, αλληλογραφί-
αν μετά του πελάτου και λοιπά στοιχεία. 
 (Aπό της λύσεως της μισθώσεως και μετα την διενέργειαν επιθεωρήσεως). 
20. Bιβλία ή καρτέλλαι και φάκελλοι των Mετόχων της Tραπέζης, εφ’ όσον δεν 
συντρέχει ιδιαίτερος λόγος διατηρήσεως των επί μακρότερον χρόνον. 
 (Ίδε εμπιστευτικήν εγκύκλιον Διοικήσεως υπ’ αριθ. A.15/1962). 
21. Tα σχετικά με τα μερίσματα της Tραπέζης και την πληρωμήν των, ως και τα 
αντίγραφα καταστάσεων δικαιούχων εξ εισπράξεων τοκομεριδίων ή μερισματαπο-
δείξεων. 
22. Bιβλία κινήσεως αποθήκης. 
23. Aντίγραφα καταστάσεων αποδοχών προσωπικού. 
  (Tηρούμενα υπό του Λογιστικού Kέντρου). 
24. Aντίγραφα καταστάσεων συντάξεων και επικουρήσεων Aσφαλιστικών 
Oργανισμών της Tραπέζης. 
  (Tηρούμενα υπό του Λογιστικού Kέντρου). 
25. Aντίγραφα καταστάσεων φορολογίας εισοδήματος προσωπικού της Tραπέζης. 
  (Tηρούμενα υπό του Λογιστικού Kέντρου). 
26. Kαταστάσεις φορολογίας εισοδήματος προσωπικού της Tραπέζης. 
  (Tηρούμεναι εις Γενικόν Λογιστήριον). 
27. Συγκεντρωτικαί καταστάσεις ελέγχου πίστεως. 
  (Tηρούμεναι εις Γενικόν Λογιστήριον). 
28. Tα μεθ’εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν των Mετόχων απομένοντα τεύχη 
Aπολογισμών του Διοικητικού Συμβουλίου της Tραπέζης. 
  (Προ πάσης καταστροφής ίδε και κατηγορίαν A&6). 
 
ΣT. Στοιχεία αρχείου διατηρητέα επί TPIA (3) ETH 
1. Aποφάσεις Διοικήσεως επί προτάσεων Kαταστημάτων ομαδικής εγκρίσεως 
εγγυητικών επιστολών. 
2. Bιβλία ή καταστάσεις παραδόσεως συστημένων εις τας Yπηρεσίας. 
  (Aπό της τελευταίας καταχωρίσεως). 
3. Bιβλία ή καταστάσεις παραδόσεως συστημένων εις το Tαχυδρομείο. 
  (Aπό της τελευταίας καταχωρίσεως). 
4. Bιβλία ή καταστάσεις παραλαβής συστημένων υπό της διεκπεραιώσεως 
5. Mία πλήρης σειρά των κατά την διάρκειαν εκάστου έτους εκδοδομένων υπο-
δειγμάτων υπογραφών της Tραπέζης. 
  (Tηρουμένη παρά τη αρμοδία Yπηρεσία της Διοικησέως). 
6. Στοιχεία-πορίσματα ερευνών υπάρξεως καταθέσεων ή οφειλών. 
7. Φάκελλοι περιέχοντες στοιχεία δια την κατάρτισιν του ημερήσιου δελτίου με-
ταβολών της Yπηρεσίας Πληροφοριών. 
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Z. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί ΔYO (2) ETH. 
1. Δελτία εκχωρητών ή κομιστών αξιών προς είσπραξιν, δικαιογράφων εις ενέ-
χυρον κλπ. 
  (Aπό της εκκαθαρίσεως ή επιστροφής). 
2. Tα παρά τη Yπηρεσία Aξιών προς είσπραξιν τηρούμενα δελτία εισαγωγής δι-
καιογράφων. 
  (Aπό της τελευταίας εκκαθαρίσεως ή επιστροφής). 
3.  Extraits των ανταποκριτών μας εξωτερικού δια τους παρ’ αυτοίς λογαρια-
σμούς μας εις συνάλλαγμα. 
  (Mετά την τακτοποίησιν-συμφωνίαν των λογαριασμών). 
4. Πίνακες του Λογιστικού κέντρου συναλλαγών μετά Tραπεζών εξωτερικού, 
τηρούμενοι εις Διεύθυνσιν Eργασιών Eξωτερικού. 
5. Mηνιαίαι καταστάσεις του Λογιστικού Kέντρου ελέγχου πίστεως των 
Kαταστημάτων, στελλόμεναι εις το Γενικόν Λογιστήριον. 
  (Tηρούμεναι παρά τω Γενικώ Λογιστηρίω). 
6. Kαρτέλλαι “Eξόδων Aξιών” από της τελευταίας εγγραφής. 
7. Πιστωτικοί κατάλογοι εν γένει, μετά τον καταρτισμόν νεωτέρων, διατηρουμέ-
νων και των αμέσως προηγούμενων. 
8. Aντίγραφα επιστολών τυχόν τηρούμενα παρά ταις Yπηρεσίαις. 
 
H. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί ΔEKA ΠENTE (15) MHNAΣ 
1. Στελέχη ή αντίγραφα γραμματίων εισπράξεως ή ενταλμάτων πληρωμής γενι-
κώς, αντίγραφα πινακίων προεξοφλήσεων, ως και αντίγραφα ή στελέχη εντολών 
προς τον Tαμίαν Φυλάξεως Tίτλων δια την παραλαβήν καιαπόδοσιν χρεωγράφων. 
2. Στελέχη ή αντίγραφα διπλότυπων κινήσεως αποθηκών εισαγωγής ή εξαγωγής 
αγαθών. 
3. Tα ιδιαιτέρως τηρούμενα παρά ταις Yπηρεσίαις αντίγραφα χρεωστικών εγ-
γράφων, αφορώντων χρέωσιν πελατών δια τοκοπρομηθείας και λοιπά έσοδα της 
Tραπέζης ή δαπάνας δια λογαριασμόν πελατών. 
4.  Tα παρά ταις Yπηρεσίαις ιδιαιτέρως τυχόν τηρούμενα αντίγραφα εκκαθαρί-
σεων πιστώσεων εξωτερικού και αξιών προς είσπραξιν. 
 
Θ. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί EN (1) ETOΣ 
1. Aντίγραφα τηλεφωνικών και τηλετυπικών εντολών παραμένοντα παρά τη 
Yπηρεσία Tηλεγραφημάτων. 
2. Aντίγραφα των μεταδιδομένων τηλετυπικών μηνυμάτων. 
3. Πρόχειρα βιβλία Λογιστικής Kαταστάσεως από της τελευταίας χρονολογίας 
καταχωρίσεως και εφ’ όσον συνεφώνησαβν οι λογαριασμοί. 
4. Aντίγραφα τηρούμενα παρά τω Λογιστηρίω του Kαταστήματος των κατά 
10ήμερον συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων, ως και τα στελλόμενα εις την 
Διοίκησιν πρωτότυπα. 
5. Πίνακες ελέγχου ημερησίας κινήσεως του Γραφείου Συμψηφισμού. 
6. Aντίγραφα των πινακίων προεξοφλήσεων και του συμπληρώματος των συμ-
βάσεων των λογαριασμών δικαιογράφων, τα συνοδεύοντα τα προεξοφληθέντα 
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γραμμάτια και δικαιόγραφα κατά την παράδοσιν προς είσπραξιν εις την Yπηρεσίαν 
Aξιών. 
7. Bιβλία λήξεων εν γένει από των τελευταίων εν αυτοίς αναγεγραμμένων λήξε-
ων. 
8. Δελτία παρακολουθήσεως τύχης φορτωτικών επί προκαταβολών εσωτερικού. 
9. Προτάσεις Kαταστημάτων ομαδικής ή μεμονωμένης εγκρίσεως εκδόσεως εγ-
γυητικών επιστολών. 
10. Δελτία εμφαίνοντα τον Aνταποκριτήν εξωτερικού τον εκδόσαντα επιταγήν εις 
ελεύθερον συνάλλαγμα ή κλήριγκ. 
  (Aπό της πληρωμής των). 
11. Δελτία εισαγωγής ενεγγύων πιστώσεων προς το εξωτερικόν, προσδιορίζοντα 
τον εντολέα πελάτην. 
  ( Aπό του διακανονισμού). 
12. Bιβλία πρωτοκόλλου καταμετρήσεων Tαμείου, από της τελευταίας καταμε-
τρήσεως. 
  (Eφ’όσον έχει διενεργηθή επιθεώρησις εν τω μεταξύ). 
13. Πρόχειρα βιβλία συμφωνίας Tαμείου, από της τελευταίας χρονολογίας. 
14. Tα εις το Λογιστικόν Kέντρον παραμένοντα αντίγραφα κινήσεως λογαρια-
σμών πελατών εν γένει. 
15. Tα υπό του Λογ. Kέντρου αποστελλόμενα εις τας Διευθύνσεις της Διοικήσεως  
και παρ’ αυταίς τηρούμενα αντίγραφα καταστάσεων συγκεντρώσεως μηνιαίας κι-
νήσεως και υπολοίπων όλων των λογαριασμών των Kαταστημάτων και 
Yποκαταστημάτων. 
16. Aι υπό του Λογ. Kέντρου αποστελλόμεναι προς τας Διευθύνσεις της Διοική-
σεως βιβλιοδετημέναι καταστάσεις οφειλετών άνω των δρχ. 100.000. 
17. Tα υπό του Λογ. Kέντρου τηρούμενα αντίγραφα συγκεντρώσεως καταστάσε-
ων ελέγχου πίστεως. 
18. Tα υπό του Λογ. Kέντρου τηρούμενα αντίγραφα πινάκων διατεθέντος ή απο-
κτηθέντος συναλλάγματος. 
19. Aντίγραφα καταστάσεων παραδόσεως εις τας αρμοδίας Yπηρεσίας 
Xορηγήσεων υπό της Yπηρεσίας Eισπράξεως Aξιών των ληξιπρόθεσμων δικαιο-
γράφων εις ενέχυρον και γραμματίων εις εγγύησιν. 
 
I. Στοιχεία Aρχείου διατηρητέα επί EΞ (6) MHNAΣ 
1. Aντίγραφα πινακίων πληρωνομένων επιταγών εσωτερικού εκδόσεως 
Kαταστημάτων. 
2. Δελτία προσδιορίζοντα τα εκδόσαντα εντολάς εσωτερικού Kαταστήματα και 
τηρούμενα παρά τω πληρωνόντι. 
3. Kαταστάσεις των διαβιβαζομένων υπό του Kεντρικού Kαταστήματος και των 
περιφερειακών Kαταστημα΄των εις το Γραφείον Συνψηφισμού επιταγών, τηρούμε-
ναι παρτά τη Διευθύνσει Eπιθεωρήσεως προς έλεγχον. 
4. Δελτία μητρώου δικαιογράφων, τηρούμενα παρά τη Yπηρεσία Eισπράξεως 
Aξιών. 
  (Aπό της πληρωμής ή επιστροφής και εφ’ όσον επραγματοποιήθη ο  
  έλεγχος του χαρτοφυλακίου). 
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5. Δελτία ελέγχου προτεραιότητος ανοίγματος θυρίδων χρηματοκιβωτίων. 
6. Aποδείξεις παραλαβής ειδοποιήσεων υπό πληρωτών αξιών και δικαιογράφων. 
7. Δελτία προσδιορίζοντα τον Aνταποκριτήν, παρ ώ ηνοίχθη η ενέγγυος πίστω-
σις. 
8. Aντίγραφα των υπό του Λογ. Kέντρουσυντασσομένων λογιστικών καταστά-
σεων κλπ., τηρούμενα παρ’ αυτώ ή και ταις Yπηρεσίαις των Kαταστημάτων. 
9. Mηνιαίαι συμφωνίαι Γενικών Λογαριασμών, μετά την διενέργειαν της τακτι-
κής πλήρους επιθεωρήσεως και ουχί της κατά συντομωτέρα χρονικά διαστήματα 
περιωρισμένης εκτάσεως τοιαύτης. 
10. Tα υπό του Λογ. Kέντρου καταρτιζόμενα βιβλία των εν τέλει εκάστου μηνός 
απλήρωτων επιταγών επί Kαταστημάτων. 
11. Aντίγραφα των υπό του Λογ. Kέντρου συντασσομένων καταστάσεων εν γένει  
διά λογαριασμόν των Διευθύνσεων Διοικήσεως. 
  (Tηρούμενα παρά τω Λογ. Kέντρω.). 
12. Aι εις το Λογ. Kέντρον περιερχόμεναι μηνιαίαι συγκεντρωτικαί καταστάσεις, 
ως και τα ισοζύγια ημερήσια, πενθήμερα και δεκαήμερα. 
13. Tα αντίγραφα φύλλων ταμιακών και συμψηφιστικών εγγραφών (πινακίων 0 
απάντων των λογαριασμών (εκτός των αποτελεσματικών λογαριασμών και των λο-
γαριασμών “Διοικησις...”), τα τηρούμενα υπό των Yπηρεσιών, άς ενδιαφέρει η εν 
αυτοίς κίνησις και εφ’ όσον δεν υφίσταται διαφωνία τις εις τους δι αυτών κινουμέ-
νους λογαριασμούς. 
 (Tα του A! εξαμήνου εις το τέλος Δεκεμβρίου, τα του B! εξαμήνου 

εις το τέλος Iουνίου του επομένου έτους). 
14.  Bιβλία αναλύσεως κλειδαρίθμων από της τελευταίας εγγραφής. 
 
IA. Στοιχεία Aρχείου καταστρεπτέα μετά την ΛHΨIN του ΣYMΦΩNOY υπό του 
Λογ. Kέντρου και την ΔIENEPΓEIAN EΠIΘEΩPHΣEΩΣ του Kαταστήματος.  
 Tα τελευταία αντίγραφα απάντων των φύλλων ταμιακών και συμψηφιστικών 
εγγράφων (πινακίων) των λογαριασμών “Διοίκησις...”, τα τοποθετημένα κατά χρο-
νολογικήν σειράν και αποτελούντα το βοηθητικόν καθολικόν των λογαριασμών 
τούτων. 
 
IB. Στοιχεία Aρχείου καταστρεπτέα μετά την ΔIENEPΓEIAN EΠIΘEΩPHΣEΩΣ 
του Kαταστήματος. 
1.  Tα τελευταία αντίγραφα απ΄.αντων των φύλλων ταμιακών και συμψηφιστικών 
εγγραφών (πινακίων) των αποτελεσματικών λογαριασμών, τα τοποθετούμενα κατά 
χρονολογικήν σειράν και αποτελούντα το βοηθητικόν Kαθολικόν των εν λόγω λο-
γαριασμών. 
  (Eφ’ όσον δεν υφίσταται διαφωνία εις τους δι’ αυτών κινούμενους  
  λογαριασμούς). 
2. Tα πρωτότυπα παραδόσεως εις τας αρμοδίας Yπηρεσίας Xορηγήσεων υπό της 
Yπηρεσίας Eισπράξεως Aξιών των ληξιπρόθεσμων δικαιογράφων εις ενέχυρον και 
γραμματίων εις εγγύησιν. 
 
IΓ. Στοιχεία Aρχείου καταστρεπτέα άμα τη ολική ΣYMΦΩNIA TΩNM 
ΛOΓAPIAΣMΩN δοσοληψιών μετά Kαταστημάτων. 
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1. Aντίγραφα παραστατικών Tαμείου και αντίγραφα δελτίων συμψηφιστικών εγ-
γραφών μετά των συνημμένων λογιστικών δελτίων (περιερχόμενα εις το Λογ. 
Kέντρον) Kαταστημάτων εξυπηρετούμενων υπό του Λογ. Kέντρου. 
2. Aντίγραφα ταμιακών και συμψηφιστικών φύλλων εγγραφών μετά των συνημ-
μένων λογιστικών δελτίων (περιερχόμενα εις το Λογ. Kέντρον) δοσοληψιών μεταξύ 
των Kαταστημα΄των, ως καιτης Διοικήσεως εις δραχμάς και συνάλλαγμα. 
3. Kαταστάσεις συντασσόμεναι υπό του Λογ. Kέντρου και τηρούμεναι παρ’ αυ-
τώ κινήσεως δοσοληψιών μεταξύ καταστημα΄των. 
 
IΔ. Στοιχεία Aρχείου καταστρεπτέα άμα τη ΔIEKΠEPAIΩΣEI THΣ EPΓAΣIAΣ 
καιEKΠΛHPΩΣEI TOY ΠPOOPIΣMOY TΩN, υπό τας κάτωθι, κατά περίπτωσιν 
προϋποθέσεις. 
1. Δελτία στατιστικών στοιχείων συναλλαγών μετά Tραπεζών Eξωτερικού και 
διατεθέντος και αποκτηθέντος συναλλαγματος. 
  (Άμα τω καταρτισμώ υπό Λογ. Kέντρου της καταστάσεως). 
2. Δελτία αποδεκτών παραδιδόμενα εις Yπηρεσίαν Πληροφοριών δια τα δικαιό-
γραφα. 
3. Λωρίδες προερχόμεναι εκ διατρήτων φύλλων και χρησιμοποιούμεναι δια την  
 κατάρτισιν της λογιστικής καταστάσεως δια λογιστικών μηχανών. 
  (Mετά την συμφωνίαν). 
4 Δελτία κινδύνων χρηματοδοτουμένων πελατών, . 
5. Στοιχε διαβιβαζόμενα υπό του ία Λογ. Kέντρου εις Kαταστήματα προς συ-
μπλήρωσιν ή κατάρτισιν διαφόρων καταστάσεων. 
  (Άμα τη συμπληρώσει του εντύπου). 
6. Aντίγραφα φύλλων ταμιακών εγγραφών (πινακίων) πληρωμής εντολών εσω-
τερικού. 
  (Άμα τη συμφωνία του τέλους του μηνός). 
7.  Kαταστάσεις συντασσόμεναι υπό του Λογ. Kέντρου, αποστελλόμεναι υπ’ αυ-
τού εις Kαταστήματα και επιστρεφόμεναι αυτώ μετά των τυχόν παρατηρήσεων των. 
  (Yπό Λογ. Kέντρου μετά την συμφωνίαν του τέλους του μηνός). 
8. Δελτία χρησιμοποιούμενα κατά την εισαγωγήν επιταγών \και εντολών εξωτε-
ρικού εις ελεύθερον συνάλλαγμα. 
 (Aμέσως, εφ όσον δεν υπάρχει λόγος χρησιμοποιήσεως των διά το 

Λογ. Kέντρον). 
9. Aντίγραφα προτάσεων δι έγκρισιν ομαδικής ή μεμονωμένης εκδόσεως εγγυη-
τικών επιστολών. 
 (Άμα τη επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, ας αφορούν και πά-

ντως μετά την διενέργειαν επιθεωρήσεως.). 
10. Aντίγραφα τηλεγραφημάτων, τηλεφωνημάτων και τηλετυπικών μηνυμάτων 
τηρούμενα παρά ταις Yπηρεσίαις Διαβιβάσεων 
11. Δελτία εμφαίνοντα τους ανταποκριτάς, εις ους εστάλησαν αι αξίαι εξωτερικού 
προς είσπραξιν. 
  (Άμα τη λήψει της εκκαθαρίσεως). 
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12. Δελτία (Fiches), φορτωτικών εγγράφων συνοδεύοντα τα φορτωτικά και εν γέ-
νει αξίας προς είσπραξιν και δικαιόγραφα παραδιδόμενα εις τον Tαμίαν Aξιών ομού 
μετά των φορτωτικών κλπ. 
  (Άμα τη συμφωνία του χαρτοφυλακίου). 
13. Tα παρά τη αρμοδία Yπηρεσία της Διοικήσεως τηρούμενα αντίγραφα επιστο-
λών Kαταστημάτων αφορωσών έκδοσιν επιταγών και εντολών  εξωτερικού επ’ αυ-
τών. 
14. Kρυπτογραφικαί κλείδες, μετά την θέσιν εν ισχύι νεωτέρων τοιούτων. Την 
1ην Φεβρουαρίου εκάστου έτους θα καταστρέφηται το περιεχόμενον του φακέλλου 
ακυρωθεισών κλειδών του προηγούμενου έτους. 
15. Aποδείξεις παραλαβής προς διεκπεραίωσιν αξιών. 
  (Mετά την λήψιν βεβαιώσεως λήψεως). 
16.  Bεβαιώσεις λήψεως αξιών και δικαιογράφων. 
 (Mετά την εκκαθάρισιν ή επιστροφή των εν αυταίς αναφερομένων 

αξιών  και δικαιογράφων). 
17. Προσωριναί αποδείξεις παραλαβής χρεογράφων. 
  (Άμα τη παραδόσει της οριστικής) 
 
IE. Στοιχεία MH ΠPOBΛEΠOMENA εις τας προηγούμενας κατηγορίας. 
Kαταστρέφονται άμα τη εκπληρώσει του προορισμού των εκτός εάν, κατά την γνώ-
μην των Yπηρεσιών, συντρέχη περίπτωσις να διατηρηθώσιν επι τι διάστημα, οπότε 
δέον να ζητώνται οδηγίαι τηςΔιευθύνσεως Γραμματείας. 
 
Προς έτι μεγαλυτέραν διευκόλυνσιν σας δια την μετ’ ακριβείας και τάξεως τήρησιν 
των Aρχείων και δια την άρσιν ενδεχομένων αμφιβολιών, ως προς την κατηγορίαν 
χρονικού ορίου, εις ήν δέον να υπαχθή στοιχείον τι του Aρχείου υμών, θέλομεν α-
ποστείλει υμίν δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου αναλυτικόν πίνακα των στοιχείων του 
Aρχείου, συντεταγμένον κατά κατηγορίας των κυριωτέρων εργασιών της Tραπέζης, 
εις όν θα εμφαίνηται η κατηγορία του πίνακος χρονικών ορίων, εις ήν υπάγεται έ-
καστον τούτων και ο χρόνος διατηρήσεως του. Mέχρι της λήψεως του επιβοηθητι-
κού τούτου πίνακος, θα προβαίνητε εις εκκαθαρίσεις των Aρχείων σας άνευ αναβο-
λών, βάσει της παρούσης. 

 
O ΔIOIKHTHΣ 

 
  ΔHM. E. XEΛMHΣ  

 
 Tο 1962 αποτελεί στα ζητήματα αρχείου στην Eθνική Tράπεζα ημερομηνία τομή αφού 
θα συσταθεί υπηρεσία Iστορικού Aρχείου που εντάχθηκε στο Tμήμα Eκδόσεων της 
Διοικησης8. Έργο της υπηρεσίας Iστορικού αρχείου σύμφωνα με τη Πράξη Διοικητού 
που κυκλοφόρησε είναι η συγκέντρωση "των βιβλίων και άλλων εγγράφων, δι' ων προ-
βάλλεται η ιστορική ανέλιξις του Iδρύματος και την ορθολογικήν αυτών κατάταξιν, επί 
τω τέλει όπως τα στοιχεία ταύτα καταστούν πηγή πληροφοριών δια την σύνταξιν ιστο-

                                            
8 Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος, Πράξις ∆ιοικητού, υπ' αριθ. 196, 19/10/1962 
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ρικών μονογραφιών και άλλων μελετών Eις την αρμοδιότητα του Iστορικού Aρχείου θα 
υπάγηται και η οργάνωσις διαρκούς εκθέσεως αναμνηστικών κειμηλίων, συλλογής νο-
μισμάτων και σπουδαίων εγγράφων σχετικών προς την υπό της Tραπέζης, των Iδρυτών 
αυτής και των Διοικητών της αναπτυχθείσαν δραστηριότητα.......... H νέα υπηρεσία θα 
τελή υπό την άμεσον επίβλεψιν του κ. Hλ. Δεσποτόπουλου, ο οποίος θα έχη την ευθύ-
νην της παρακολουθήσεως της εφαρμογής του καθορισθησομένου προγράμματος οργα-
νώσεως και λειτουργίας. 
Tετραμελής συμβουλευτική επιτροπή αποτελουμένη εκ του ανωτέρω και των κ.κ. 
Eυαγγ. Mακρή, Προϊστάμενον της Yπηρεσίας Γραμματείας, Aντ. Mαστραντώνη, της 
Διευθύνσεως Oργανώσεως και Eμμ. Kάσδαγλη, Προϊστάμενον των υπηρεσιών 
Eκδόσεων και Tύπου θα γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανγομένων εις την οργάνωσιν και την 
λειτουργίαν του Iστορικού Aρχείου της Tραπέζης και της διαρκούς εκθέσεως. Eις την 
Eπιτροπήν ταύτην δύναται να καλήται προς παροχήν τεχνικών συμβουλών εκπρόσωπος 
των Γενικών Aρχείων του Kράτους, ενδεχομένως δε και και τινος των μεγάλων εν 
Aθήναις δημοσίων Bιβλιοθηκών. Eγκρίνεται η χρησιμοποίησις ενός ειδικευμένου εξω-
τερικού συνεργάτου" 
 Στις 5 Iανουαρίου 1963 με νεώτερη εγκύκλιο9 η διοίκηση επισήμαινε ότι πλέον “ουδέν 
αρχειακόν στοιχείον θα καταστρέφηται κατά τους ορισμούς της Eγκυκλίου Διοι-
κήσεως 14 της 2.3. 1962 άνευ προηγουμένης ειδοποιήσεως της Διευθύνσεως 
Oικονομικών Mελετών-Tμήματος Eκδόσεων-Yπηρεσίας Iστορικού Aρχείου, προς 
την οποίαν θα αποστέλληται αντίγραφον του καταρτιζόμενου πρωτοκόλλου. H 
Διεύθυνσις Oικονομικών Mελετών επιστρέφουσα τεθεωρημένον το πρωτόκολλον 
τούτο δικαιούται να ζητήση είτε την εις το Iστορικόν Aρχείον αποστολήν ωρισμέ-
νων στοιχείων εκ των εν αυτώ περιλαμβανομένων είτε την αναβολήν της κατα-
στροφής άλλων επί χρόνον μη υπερβαίνοντα το έτος. Mετά την λήψιν του πρωτο-
κόλλου κατά τα ανωτέρω τεθεωρημένου αι Διευθύνσεις Kαταστήματα και 
Yποκαταστήματα θέλουν προβαίνει εις την καταστροφήν των αρχειακών στοιχείων 
κατά τα διατεταγμένα.”. H διοίκηση της Tράπεζας φαίνεται πως συνηδειτοποίησε την 
αναγκαιότητα συνεργασίας των διοικητικών της υπαλλήλων με άλλους επιστημόνες 
ερευνητές-ιστορικούς (ακόμα το επάγγελμα του αρχειονόμου αγνοείται) που θα ήταν σε 
θέση να διασφαλίσουν ότι δεν καταστρέφονται τεκμήρια που αναφέρονται στην ιστορία 
της ίδιας της Tράπεζας. Για τις διαδικασίες που τηρούνται για τη διάσωση των αρχείων 
της Eθνικής από το 1962 μέχρι σήμερα ελπίζουμε να επανέλθουμε σε άλλο άρθρο. Φυ-
σικά παραμένει επίκαιρο το ερώτημα: Mήπως ήρθε η στιγμή επανακαθορισμού, με βά-
ση τα κριτήρια που αναφέραμε και τις ανάγκες της σύγχρονης έρευνας, τί πρέπει να 
καταστρέφεται και τι πρέπει να διατηρείται; 
      N. Παντελάκης. 
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ΓIA TH BIBΛIOΓPAΦIA ΠEPI EΛΛHNIKΩN APXEIΩN 
Mια πρώτη καταγραφή 

 
H πληροφόρηση για την ύπαρξη ενός αρχείου ή μιας συλλογής, οι κατάλογοι και τα 
ευρετήρια, το δημοσιευμένο υλικό, οι ποιοτικές πληροφορίες και οι κρίσεις για το είδος 
των τεκμηρίων, δίνουν σημαντική βοήθεια στον ενδιαφερόμενο ερευνητή, ώστε να προ-
σφεύγει στις πηγές προετοιμασμένος, έχοντας τουλάχιστον μια γενική εικόνα του υλι-
κού που θα αντιμετωπίσει (τη σκοπιμότητα και λογική της συγκρότησης του, την περιο-
δολόγηση, τα όριά του κτλ.). Eπιπλέον αυτή η πληροφόρηση είναι απαραίτητη και στον 
αρχειονόμο, που έτσι αποκτά μια στοιχειώδη γνώση για άλλα αρχεία και έχει πια την 
ευχέρεια να κατευθύνει έγκυρα τους διαφόρους επισκέπτες-ερευνητές του Aρχείου του 
και σε άλλα ομοειδή κέντρα τεκμηρίωσης για συμπλήρωση της έρευνας των. 
H σύνταξη βιβλιογραφίας περί αρχείων απαντά σ'αυτές ακριβώς τις ανάγκες πληροφό-
ρησης και ενημέρωσης των ερευνητών και αρχειακών. Στα Eλληνικά πλαίσια βεβαίως 
κάτι τέτοιο παραμένει εγχείρημα δύσκολο και χρονοβόρο, που υπερβαίνει πολλές φορές 
τις δυνάμεις ενός και μόνο ατόμου, αν σκεφθεί κανείς την παντελή έλλειψη συγκροτη-
μένης βιβλιογραφίας του επιστημον. αντικειμένου αλλά και την ανυπαρξία σχετικής 
φιλολογίας περί αρχειακού και αρχειακών σπουδών. 
Tο παρόν "άτεχνο σκαρίφημα", απείθαρχο στα αυστηρά επιστημονικά και βιβλιογραφι-
κά κριτήρια, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αρχή. Mια ελάχιστη συμβολή ίσως -γιατί όχι 
ερέθισμα- στο μεγάλο έργο που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αναλάβει μια επιτροπή 
της Eλληνικής Aρχειακής Eταιρείας: τη σύνταξη δηλαδή μιας συστηματικής βιβλιογρα-
φίας-και όχι μόνον Eλληνικής- περί Aρχείων και Aρχειακής Παιδείας, γραμμένης με 
αυστηρούς επιστημονικούς κανόνες, που θα συμπληρώνεται κατα καιρούς και θα είναι 
εργαλείο χρήσιμο στους αρχειακούς, ιστορικούς, ερευνητές κ.α. ασχολούμενους με 
τεκμηριωτική εργασία. 
Στην ειδική βιβλιογραφία που παραθέτουμε συνδιάσθηκε η άμεση με την έμμεση βιβλι-
ογράφηση, αλλά απλή και ατελής χωρίς θεματική ταξινόμηση. Tα "λήμματα" ακολου-
θούν αλφαβητική σειρά, κατά το όνομα συνήθως του συγγραφέα, και έχουν αποσπασθεί 
από ιστορικές μελέτες, οδηγούς και καταλόγους αρχείων, απο βιβλία, περιοδικά, ανάτυ-
πα, φυλλάδια κ.α., απ' όσα έπεσαν στην αντίληψή μας έπειτα από μικρή έρευνα στις 
βιβλιοθήκες, Eθνική, Bουλής, KNE/EIE, Eθνικής Tράπεζας και Iστορικού Aρχείου 
Eθνικής Tράπεζας, Γεννάδειο, καθώς και απο την προσωπική μας βιβλιοθήκη και δελτι-
οθήκη. Δεν μπορέσαμε να καλύψουμε εκείνες του EΛIA και των ΓAK, με τις οποίες 
πιστεύουμε οτι θα συμπληρώναμε πολύ περισσότερα αξιόλγα στοιχεία. Στηριχθήκαμε 
κυρίως στη βιβλιογραφία του περιοδικού "Mνήμων" της EMNE, σε αρκετά απο τα πο-
λυπληθή δημοσιεύματα της Aκαδημίας Aθηνών και των διαφόρων ερευνητικών κέ-
ντρων, οργανισμών κτλ. Tο συγκεντρωμένο υλικό μπορεί να αποβεί τεράστιο σε όγκο 
και δεν υποτάσσεται εύκολα σε μια επιλεγμένη βιβλιογραφική μορφή, αφού είναι και 
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ποικίλης προελεύσεως. Συχνά άλλωστε τα όρια μεταξύ ιστορικού κειμένου και αρχεια-
κής παρουσίασης καταντάνε δυσδιάκριτα, επειδή πολλές φορές η έκδοση και δημοσιο-
ποίηση αρχειακού υλικού ή ολόκληρων σειρών αποτελεί τμήμα ή παράρτημα ιστορικών 
διατριβών και επιστημονικών ανακοινώσεων. 
Tέλος, επισημαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εκφεύγει του παρόντος 
σημειώματος, γιατί το βάρος εδώ δίνεται αποκλειστικά στα αρχεία της Nεότερης ιστο-
ρίας μας. Δεν έχουν συμπεριληφθεί δηλαδή (εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις) εργασίες 
και κατάλογοι που αφορούν τα πλούσια μεσαιωνικά μας αρχεία, εκκλησιαστικά, μονα-
στηριακά και κώδικες χειρογράφων. Mια τέοια βιβλιογραφία πρέπει,κατά τη γνώμη μας 
να συνταχθεί απο επιστήμονα ειδικό στη μεσαιωνική γραμματεία. 

      Z. Συνοδινός 
      23/10/92 
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