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12 Μαρτίου 1990 
 
Στην τότε έδρα των ΓΑΚ, στο υπόγειο του Μεγάρου Ακα-
δημίας Αθηνών, 43 αρχειονόμοι και ιστορικοί παρίστανται 
στην ιδρυτική συνέλευση της ΕΑΕ και εγκρίνουν τα 15 
άρθρα του καταστατικού της. Η ιδέα και πρωτοβουλία για 
τη σύσταση της Εταιρείας ανήκει στους Λ. Μπαφούνη, Χρ. 
Βάρδα και Ν. Καραπιδάκη. 
 Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι οι:  
Αναγνωστοπούλου Ελένη, Αντωνίου Δαυίδ, Βάρδα Χρι-
στίνα, Γεωργίου Αγγελική, Γεωργόπουλος Δημήτρης, Γκια-
ούρης Παναγιώτης, Δρούλια Λουκία, Ηλιού Φίλιππος, 
Καραναστάση Ελένη, Καραπιδάκης Νίκος, Καφίρη Πανα-
γιώτα, Κολυβά Μαριάννα, Κόντη Βούλα, Κουρουπού Μα-
τούλα, Κράους Αλέξης, Κυριακού Αικατερίνη, Κωνστα-
ντέλλος Δρόσος, Κωστέα Κυβέλη, Λιάτα Ευτυχία, Λούκος 
Χρήστος, Ματθαίου Σοφία, Μέλιος Νίκος, Μερκούρη Χρι-
στίνα, Μπαλτά Ευαγγελία, Μπαφούνη Λίτσα, Μπαφούνης 
Γιάννης, Νικηφόρου Αλίκη, Ντούρμας Χαράλαμπος, Πα-
ναγιωτόπουλος Βασίλης, Παντελάκης Νίκος, Παππά Αμα-
λία, Πάρδος Αντώνης, Πετροπούλου Ιωάννα, Πλουμίδης 
Γεώργιος, Πολίτη-Σακελλαριάδη Μαρία, Ρώτα Μαρία, 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος, Τρίχα Λυδία, Τσελίκα Βαλε-
ντίνη-Καλλιόπη, Τσελίκας Αγαμέμνων, Φουρναράκη Ελέ-
νη, Χαιρέτη Μαρία, Χρυσοχοΐδης Κρίτων. 
 
Κύριοι στόχοι της Εταιρείας είναι:  
 Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας θεμάτων σχετι-

κών με την αρχειονομία, τη διάσωση και την προστα-
σία πάσης φύσεως αρχειακού υλικού, την ταξινόμηση 
και την αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς.  

 Η ανάδειξη και αξιολόγηση της ιδιαιτερότητας της 
αρχειακής εργασίας ως διαχείρισης της πληροφορίας 
του παρελθόντος.  

 Η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των αρ-
χειονόμων.  

 Η επεξεργασία και διάδοση επαγγελματικών κανόνων 
στο χώρο.  

 Η σύσφιγξη των σχέσεων των Ελλήνων αρχειονόμων 
μεταξύ τους καθώς και με συναδέλφους και αντίστοιχες 
εταιρείες του εξωτερικού.  

 Η προώθηση της συνεργασίας των Ελλήνων αρχειονό-
μων με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.  

  
12-16 Σεπτεμβρίου 1990 

Πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση Αρχει-
ονομίας στην Πρέβεζα που διοργανώνουν η 
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, τα Γ.A.K. και ο 

Δήμος Πρέβεζας.  

  
18 Οκτωβρίου 1990 

Εκδίδεται από το προσωρινό διοικητικό συμβού-
λιο της ΕΑΕ (Πρόεδρος: Ν.Καραπιδάκης, Αντι-
πρόεδρος: Χρ. Βάρδα, Γραμματέας: Λ. Μπαφού-

νη, Ταμίας: Ν. Παντελάκης, Μέλη: Αλ. Κράους, Ελ. Φουρ-
ναράκη, Π. Γκιαούρης) το πρώτο ενημερωτικό δελτίο της 
Εταιρείας με τίτλο «Αρχειακά Νέα».  
  
3 Νοεμβρίου 1990 

Διεξάγεται η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΑΕ 
σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Kυθηρίων με τη συμμετοχή 90 μελών από τα 

120 που αριθμεί η Εταιρεία. Η ψηφοφορία για το Δ.Σ. ανέ-
δειξε κατά σειρά τους:  
1)  Mπαφούνη Λίτσα 2) Kαραπιδάκη Νίκο  3) Παντελάκη 
Νίκο 4) Kωνσταντέλλο Δρόσο 5) Kράους Αλέξη 6) Bάρδα 
Χριστίνα 7) Αναγνωστοπούλου Ελένη.  
 
14 Νοεμβρίου 1990 
Συγκροτείται σε σώμα το πρώτο τακτικό Δ.Σ. της Ελληνι-
κής Αρχειακής Εταιρείας και έχει ως εξής:  
Πρόεδρος: Mπαφούνη Λίτσα, Αντιπρόεδρος: Kαραπι-
δάκης Νίκος, Γραμματέας: Παντελάκης Νίκος, Ταμίας: 
Αναγνωστοπούλου Ελένη, Mέλη: Kωνσταντέλλος Δρόσος, 
Kράους Aλέξης, Bάρδα Χριστίνα. 
  
19 Νοεμβρίου 1990 
Η ΕΑΕ, σύμφωνα με απόφαση της πρώτης της Γ.Σ. προχω-
ρά στην ανακοίνωση της σύστασης 9 επιτροπών για την 
επίτευξη των σκοπών της, με δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτές 
όλων των μελών της ΕΑΕ Οι επιτροπές, που η δράση τους 
αρχίζει το 1991, είναι οι ακόλουθες:  
1) Επιτροπή εγχειριδίου και αρχειακής ορολογίας. Συ-

ντονιστής N. Kαραπιδάκης.  
2) Επιτροπή βιβλιογραφίας και βιβλιοθήκης. Συντονιστής 

N. Παντελάκης.  
3) Επιτροπή επιμόρφωσης και αρχειακής νομοθεσίας. 

Συντονίστρια Λ. Mπαφούνη.  
4) Επιτροπή δημοσίων και διεθνών σχέσεων και οικονο-

μικής στήριξης. Συντονίστρια Λ. Mπαφούνη.  
5) Επιτροπή κοινωνικών αρχείων. Συντονιστής Aλ. 

Kράους.  
6) Επιτροπή ιδιωτικών αρχείων. Συντονίστρια Xρ. Bάρδα.  
7) Επιτροπή αρχείων Τύπου. Ειδικός συντονιστής Λ. 

Kαρυάτογλου.  
8) Επιτροπή προφορικής ιστορίας. Συντονιστής Δ. 

Kωνσταντέλλος.  
9) Συντακτική Επιτροπή (ορίζεται από το Δ.Σ.).  
  
1990 
Τυπώνεται το πρώτο Καταστατικό της Εταιρείας.  
 
1991 

Εκδίδεται από την ΕΑΕ «H φυσιογνωμία του αρ-
χειακού» από την Επιτροπή Επιμόρφωσης και 
Αρχειακής Νομοθεσίας (μετάφραση και επιμέλεια 

Ν. Μπαμίδη και Λ. Μπαφούνη).  

ΕΕΠΠΕΕΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ......  

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1990-2010 
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Μάρτιος- Ιούνιος 1991 
Κατατίθενται στο Δ.Σ. οι πρώτοι απολογισμοί των επιτρο-
πών και συστήνεται μία νέα, για την έκδοση των πρακτι-
κών της Συνάντησης της Πρέβεζας.  
 Προτείνεται από μέλη της ΕΑΕ η σύσταση Επιτροπής 
Συντήρησης και Βιβλιοδεσίας.  
 
7-10 Οκτωβρίου 1991 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο της Εταιρείας την πρό-
εδρο Λ. Μπαφούνη στη 28η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (XXVIII CITRA 
Conference Internationale de la Table Ronde des Archives) 
στο Xάαρλεμ της Ολλανδίας. 
 Εκλογή της προέδρου στο συμβούλιο της CITRA από 
τις αντιπροσωπείες των κρατών-μελών του Διεθνούς Συμ-
βουλίου των Αρχείων (Δ.Σ.A.) που συμμετέχουν στη Συνέ-
λευση. 
 Επιπλέον γίνεται αποδεκτή η πρόταση της Ελλάδας να 
αναλάβει τνη 29η CITRA. τον Οκτώβριο του 1993 με διορ-
γανωτές την ΕΑΕ και τα ΓΑΚ Η διάσκεψη τελικά διοργα-
νώνεται στην Ελλάδα το 1994 και φιλοξενείται στη Θεσσα-
λονίκη.  
  
1992: 

Η Εταιρεία ολοκληρώνει την έκδοση των Πρακτι-
κών του Συμποσίου της Αρχειονομίας που έχει 
διεξαχθεί στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 1991 

με θέμα «Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός». 
 
Συστήνεται Επιτροπή Αθλητικών Αρχείων της ΕΑΕ 
  
11-16 Σεπτεμβρίου 1992 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την Ταμία της Εταιρεί-
ας Ελένη Αναγνωστοπούλου στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αρχείων που πραγματοποιείται στο Μόντρεαλ του Κανα-
δά. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου γίνεται η καθιερωμέ-
νη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Α. όπου η ΕΑΕ επικυρώνει 
τον Απολογισμό και τα νέα μέλη του πλην του σημείου της 
επικύρωσης ως νέο μέλος των Σκοπίων με το όνομα Μακε-
δονία-Σκόπια.  

Η ΕΑΕ, σε συνεργασία με τα ΓΑΚ, τον συλλέκτη 
Γιώργο Δολιανίτη και τον Πανελλήνιο Γυμνα-
στικό Σύλλογο οργανώνει στο Συνέδριο έκθεση 

αρχειακού υλικού και φωτογραφιών με θέμα «Η αναβίωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων».  
 
1993: 

Η Επιτροπή των Ιδιωτικών Αρχείων της ΕΑΕ με 
υπεύθυνη τη Χρ. Βάρδα, εκδίδει τον πρώτο «Οδη-
γό Ιδιωτικών Αρχείων» στην Ελλάδα. 

  
30 Ιανουαρίου 1993 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της ΕΑΕ. 
Το δεύτερο Δ.Σ., όπως διαμορφώνεται μετά την 

ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της ΕΑΕ έχει ως εξής:  
Πρόεδρος: Παντελάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος: Kαραπι-
δάκης Νίκος, Γραμματέας: Bάρδα Χριστίνα, Ταμίας: Ανα-
γνωστοπούλου Ελένη. Μέλη: Μπαφούνη Λίτσα, Κράους 
Αλέξης, Συνοδινός Ζήσιμος. 

 11-14 Απριλίου 1993 
Η Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΑΕ (Χριστίνα 
Βάρδα, Αμαλία Παππά, Νίκος Παντελάκης) 
διοργανώνει στο ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν το 

πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο αρχειονομίας με τη συμμε-
τοχή 15 μελών της Εταιρείας. 
  
21-23 Μαΐου 1993 
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων καλεί τον Πρόεδρο της 
ΕΑΕ Ν. Παντελάκη να απευθύνει χαιρετισμό στο 7ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκαρίων με θέμα «Νέοι Δρόμοι 
Πληροφόρησης». 
  
19-25 Σεπτεμβρίου 1993 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της Εται-
ρείας Ν. Παντελάκη στην 29η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (XXIX CITRA) στο 
Μεξικό με γενικό θέμα «Τρόποι προώθησης μιας αρχειακής 
πολιτικής: Στρατηγικές μέσα στη διοίκηση».  
  
12-15 Οκτωβρίου 1994 
Συμμετοχή της ΕΑΕ στην 30ή Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (ΧΧΧ CITRA) που 
πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με γενικό θέμα «Οι 
αλληλεξαρτήσεις των αρχείων την εποχή της πληροφόρη-
σης». Στις εργασίες της συμμετέχουν οι διευθυντές των 
Κρατικών Αρχείων και οι Πρόεδροι 62 Αρχειακών Εται-
ρειών χωρών-μελών του ΟΗΕ. 
 
3 Νοεμβρίου 1994 

Ψήφισμα της ΕΑΕ για την καταστροφή που 
υπέστη το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ από πλημ-
μύρα. Το Δ.Σ. δραστηριοποιείται και φέρνει σε 

επαφή του υπεύθυνους με συντηρητές του εξωτερικού, 
ειδικευμένους στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστρο-
φών. 
  
11 Φεβρουαρίου 1995 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της ΕΑΕ 
Το τρίτο Δ.Σ., όπως διαμορφώνεται μετά την 

ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:  
Πρόεδρος: Παντελάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος: Κράους 
Αλέξης, Γραμματέας: Παππά Αμαλία, Ταμίας: Συνοδινός 
Ζήσιμος,  
Μέλη: Μέλιος Νίκος, Σαλίμπα Ζιζή, Μπαμίδης Νέστωρ. 
  
19-28 Μαΐου 1995 
Πραγματοποιείται με επιτυχία το πρώτο εκπαιδευτικό-
αρχειονομικό ταξίδι της Εταιρείας στα Αρχεία της Ρώμης 
και της Ν. Ιταλίας. Συμμετέχουν 32 μέλη της ΕΑΕ  
  
Σεπτέμβριος 1995 
Συμμετοχή της ΕΑΕ, με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Ε-
ταιρείας Νίκο Παντελάκη, στην 31η Παγκόσμια Διάσκε-
ψη της Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (ΧΧΧΙ 
CITRA) στην Ουάσιγκτον. 
 Στα πλαίσια των εργασιών της ο πρόεδρος της ΕΑΕ 
συμμετέχει και στη συνάντηση του Τμήματος των Επαγ-
γελματικών Εταιρειών των Αρχείων (ICA/SPA). 
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 Αύγουστος 1995 
Η Επιτροπή Ορολογίας της Εταιρείας αναλαμβά-
νει τη μετάφραση και έκδοση του εγχειριδίου του 
Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων με τίτλο «Διεθνές 

Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής» (ΔΙΠΑΠ). 
 
Δεκέμβριος 1995 
Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΕ συναντώνται με εκπροσώπους των 
φοιτητών του τμήματος Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου για την πρώτη άτυπη «χαρτογράφηση» των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σχετικά με τη 
λειτουργία της Σχολής και την επαγγελματική τους κατο-
χύρωση. 
 
16 Δεκεμβρίου 1995 
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Περιφερειακής 
Οργάνωσης, πραγματοποιείται στο Ιστορικό Αρχείο Μα-
κεδονίας στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνάντηση της ΕΑΕ με 
συναδέλφους από τη Βόρεια Ελλάδα.  
  
1996 
Ξεκινά η μετάφραση του αυστραλιανού εγχειριδίου αρχει-
ονομίας «Κeeping Archives». 
 Συμμετοχή της ΕΑΕ στο πρόγραμμα LEONARDO DA 
VINCI ύστερα από πρόταση των Ιταλών συναδέλφων αρ-
χειονόμων. Στόχος του προγράμματος που διεξάγεται σε 
συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρείες των Ιταλών και 
Βέλγων είναι η επιμόρφωση για την ελληνική πλευρά των 
αρχειονόμων σε θέματα διαχείρισης αρχείων καθώς και οι 
εφαρμογές της πληροφορικής στα ελληνικά αρχεία τόσο 
του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

 Με πρωτοβουλία του Ταμία της ΕΑΕ, Ζ. Συνοδινού, 
πραγματοποιούνται συναντήσεις του προέδρου και του 
ιδίου με τον στρατηγό Γ. Νησιωτάκη στη Διεύθυνση Ιστο-
ρίας Στρατού (ΔΙΣ) για τη διερεύνηση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στη διαχείριση των αρχείων 
της. Ύστερα από παρότρυνση της ΕΑΕ, ξεκινά νέα συνερ-
γασία των ΓΑΚ και της ΔΙΣ.  
 Η ΕΑΕ εκδίδει κατάλογο με τα μέλη της Εταιρείας. 
 
17 Φεβρουαρίου 1996 
Η Επιτροπή περιφερειακού συντονισμού της ΕΑΕ με υπεύ-
θυνο τον Ν. Μπαμίδη διοργανώνει στο Ναύπλιο, στα 
ΓΑΚ- Αρχεία Νομού Αργολίδας συνάντηση του Δ.Σ. της 
ΕΑΕ με συναδέλφους αρχειονόμους από την Πελοπόννησο 
και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. 
 
Μάρτιος 1996 

Η ΕΑΕ συμμετέχει στην Παγκόσμια Έκθεση ο-
λυμπιακών αθλητικών γραμματοσήμων και 
τεκμηρίων που διοργανώνει ο Γ. Δολιανίτης στο 

Ζάππειο Μέγαρο με θέμα την αναβίωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 
  
29-30 Μαρτίου 1996 

Η ΕΑΕ διοργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα 
με θέμα: «Αρχειακή Ορολογία -συντήρηση 
αρχείων-πρώτες βοήθειες για τη διάσωση του 

αρχειακού υλικού». Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε αί-
θουσα της ΟΤΟΕ.  

22-25 Μαΐου 1996 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Εται-
ρείας Ν. Παντελάκη στη Διάσκεψη Κορυφής του Γραφείου 
ICA/EUR του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων που πραγ-
ματοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Αρχείων στη 
Βαυαρία με θέμα «Η θέση της Ευρώπης στον κόσμο».  
  
2-7 Σεπτεμβρίου 1996 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Α. Κράους στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχεί-
ων στο Πεκίνο με θέμα «Τα αρχεία στο γύρισμα του αιώνα: 
απολογισμός και προοπτικές».  

Η ΕΑΕ με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της 
Εταιρείας Α. Κράους και σε συνεργασία με τον 
Γ. Δολιανίτη και τον Πανελλήνιο Γυμναστικό 

Σύλλογο διοργανώνει με την ευκαιρία της Αναβίωσης των 
εκατόχρονων της Ολυμπιάδας και στα πλαίσια του 13ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Αρχείων στο Πεκίνο, έκθεση Ολυ-
μπιακών και Αθλητικών Αρχείων στο Μουσείο Ιστορίας 
του Αθλητισμού του Πεκίνου. Ταυτόχρονα συστήνεται 
ομάδα πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Τμήματος Αθλη-
τικών Αρχείων στο Δ.Σ.Α. 
  
21 Οκτωβρίου 1996 

Η ΕΑΕ στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στο Δή-
μαρχο Χαλκιδαίων για την απομάκρυνση των 
ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Ευβοίας από το κτήριο που είχε 

παραχωρηθεί για τις δραστηριότητές του από το 1989. 
 
15 Φεβρουαρίου 1997 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της ΕΑΕ Μετά την ψηφοφορία, η σύν-
θεση του Δ.Σ. είναι το εξής:  

Πρόεδρος: Συνοδινός Ζήσιμος, Αντιπρόεδρος: Κράους 
Αλέξης, Γραμματέας: Παππά Αμαλία, Ταμίας: Ζάννας 
Αλέξανδρος/Χριστίνα Σάρρα (ισοψηφία μεταξύ των δύο 

υποψηφίων), Μέλη: Μπαμίδης Νέστωρ, Αντω-
νίου Αντώνιος, Πολίτη Μαρία.  
Η ΕΑΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Τα κτή-

ρια των Αρχείων. Τεχνικές προδιαγραφές και ελληνική 
πραγματικότητα» που πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο 
του παραδοσιακού κτηρίου της ΓΣΕΕ στην Πατησίων. 
  
27-30 Μαΐου 1997 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Εται-
ρείας Ζ. Συνοδινό στη 5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Αρ-
χείων που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη με γενικό 
θέμα «Επιστροφή στις βασικές αρχές της Αρχειονομίας». 
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης ο Πρόεδρος Ζήσιμος Συνοδι-
νός ανακοινώνει πρόταση της Εταιρείας να ιδρυθεί από το 
Δ.Σ.Α. Τμήμα Αθλητικών και Ολυμπιακών Αρχείων. 
  
9 Ιουλίου 1997 

Ψήφισμα της ΕΑΕ με το οποίο εκφράζεται η α-
νησυχία της αρχειακής κοινότητας σχετικά με τα 
σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών.  
 
24-27 Σεπτεμβρίου 1997 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Α. Κράους, στην 32η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
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Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (ΧΧΧΙΙ CITRA) με 
θέμα «Οι νομικές όψεις της πρόσβασης στα αρχεία» που 
πραγματοποιείται στο Εδιμβούργο. 
 
Φθινόπωρο 1997 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Α. Κράους στη συνάντηση της Επιτροπής Κοι-
νωνικών και Οικονομικών Αρχείων του Δ.Σ.Α και στο 25ο 
Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ιδρυμάτων Εργατικής 
Ιστορίας στο Μιλάνο. 
  
1997 
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ορ-
γάνωσης των λειτουργιών της ΕΑΕ, αποφασίζεται από το 
Δ.Σ. της Εταιρείας το περιοδικό «Αρχειακά Νέα» να εκδί-
δεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την κινητοποίηση των 
συναδέλφων της Βόρειας Ελλάδας. 
  
21-24 Ιανουαρίου 1998 

Η ΕΑΕ διοργανώνει στο Εντευκτήριο Εκδηλώ-
σεων της σχολής Μωραΐτη τριήμερο σεμινάριο 
αρχειονομίας για την επιμόρφωση των μελών 

της και συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Η πρό-
σβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο».  
  
14 Μαρτίου 1998 

Η ΕΑΕ διοργανώνει στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ 
ημερίδα-στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Αρχεία 
ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών 

προσωπικοτήτων: διαχείριση και πρόσβαση». 
  
25-29 Μαρτίου 1998 

Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο 
της Εταιρείας Ζ. Συνοδινό στο Διεθνές Συνέδριο 
που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα με θέμα «Η 

Ρωσική παρουσία στα Επτάνησα: 18ος-19ος αιώνας» και 
στα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων των 
κρατικών αρχείων της Κέρκυρας.  
 
3-4 Ιουλίου 1998 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Ν. Μπαμίδη στη συνάντηση που πραγματοποι-
είται στη Ρώμη, ύστερα από πρωτοβουλία των Ιταλών αρ-
χειονόμων, για τον σχεδιασμό προγράμματος διεθνούς 
σεμιναρίου με θέμα «Απέναντι σ’ ένα νέο επάγγελμα» που 
αφορά τη διαχείριση των σύγχρονων αρχείων (Records 
Management).  
 
9-12 Σεπτεμβρίου 1998 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Εται-
ρείας Ζ. Συνοδινό, στην 33η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (ΧΧΧΙΙΙ CITRA) με 
θέμα «Η πρόσβαση στην πληροφορία: οι τεχνολογικές 
προκλήσεις» που πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη.  
 
Σεπτέμβριος 1998 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ με επιστολή προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεράσιμο Αρσένη, 
τον Ειδικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. Νίκο Ζαχαρό-

πουλο και την Προϊσταμένη Τμήματος Ιστορικών Αρχείων 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. κα Μουγίου, εκφράζει την ανησυχία του για 

την έλλειψη Εφορείας στα ΓΑΚ, του θεσμοθετημένου επι-
στημονικού οργάνου που χαράσσει την εθνική αρχειακή 
πολιτική. 
 
1998 

Η ΕΑΕ εκδίδει τα πρακτικά της ημερίδας με θέμα 
«Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πο-
λιτικών προσωπικοτήτων: διαχείριση και πρό-

σβαση». Την έκδοση επιμελείται η Μ. Πολίτη. 
Υιοθετείται και εκδίδεται από την ΕΑΕ «ο Κώδι-
κας Δεοντολογίας των Αρχειονόμων» του Δ.Σ.Α 
σε μετάφραση Ν. Παντελάκη και Ζ. Συνοδινού. 
Η ΕΑΕ εκδίδει στη Θεσσαλονίκη τα πρακτικά της 
ημερίδας με θέμα «Η πρόσβαση στα αρχεία: δυ-
νατότητες, δεοντολογία, απόρρητο». Την έκδοση 

επιμελείται ο Ν. Μπαμίδης. 
 Εξασφαλίζεται η επίσημη χρήση της έκδοσης της 
ΕΑΕ «Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ-
ΠΑΠ)» ως εκπαιδευτικού βοηθήματος στο Τμήμα Αρ-
χειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου Κέρκυρας και στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. 
  
5 Μαρτίου 1999 

Η ΕΑΕ σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρο-
νης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) διοργανώνει 
στο αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα του ΕΙΕ ημερίδα με 

θέμα «Ανοικτά αρχεία: προβλήματα πρόσβασης, απόρρη-
τα αρχεία και ελευθερία της πληροφόρησης. Εμπειρίες και 
πρακτικές». 
 
13 Μαρτίου 1999 
Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.  

Η σύνθεση του 5ου Δ.Σ., όπως διαμορφώνεται 
μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση 
είναι η εξής:  

Πρόεδρος: Παππά Αμαλία, Αντιπρόεδρος: Κράους Αλέξης, 
Γραμματέας: Μπαμίδης Νέστορας, Ταμίας: Ζάννας Αλέ-
ξανδρος, Μέλη: Μπάγιας Ανδρέας, Χατζηγιάννη Κάλλια, 
Αδαμοπούλου Ντίνα. 

Συντάσσεται ψήφισμα με αποδέκτες τον Πρωθυ-
πουργό, το Υπουργείο Παιδείας και τα πολιτικά 
κόμματα για την αποκατάσταση της ομαλότητας 

και της λειτουργίας των υπηρεσιών των ΓΑΚ. 
 
Μάιος 1999 

Η ΕΑΕ συμμετέχει με εκπρόσωπο την πρόεδρο 
της Εταιρείας Αμαλία Παππά στην οργανωτική 
επιτροπή του επιμορφωτικού σεμιναρίου Αρχειο-

νομίας των ΓΑΚ, του τμήματος Αρχειονομίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και του ΥΠΕΠΘ που πραγματοποιείται στις 
10-21 Μαΐου στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα στο 
πλαίσιο του Τέταρτου Υποπρογράμματος του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) που προβλέπει επιμόρφωση για 
τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.  
  
8-11 Σεπτεμβρίου 1999 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας Α. 
Κράους συμμετέχει στο 30ό συνέδριο του IALHI (Διεθνής 
Ένωση Αρχείων Εργατικής Ιστορίας). 
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6-9 Οκτωβρίου 1999 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την πρόεδρο της Εται-
ρείας Αμαλία Παππά, στην 34η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (XXXIV CITRA) με 
θέμα «Η πρόσβαση στην πληροφορία: θέματα διατήρησης» 
που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη. 
  
2000 

Η ΕΑΕ παρουσιάζει την πιο σημαντική εκδοτική 
της προσπάθεια, ένα απαραίτητο εργαλείο για 
τους Έλληνες αρχειονόμους: το εγχειρίδιο αρχει-

ονομίας «Η διαχείριση των αρχείων» (Keeping Archives) 
σε επιμέλεια Judith Ellis και σε μετάφραση Ζωής Οικονό-
μου. Την επιστημονική επιμέλεια και απόδοση της ορολο-
γίας του εγχειριδίου επωμίζονται οι Χριστίνα Βάρδα, Νί-
κος Καραπιδάκης, Νίκος Παντελάκη και Ζήσιμος Συνοδι-
νός.  
  
15-16 Μαρτίου 2000 

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Ιστορικών Ε-
ρευνών των Αρχείων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς (ΚΙΕΤΑΠΠ) και με τη συνεργασία της 

Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας πραγματοποιείται στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σεμινάριο Αρχειονομίας με θέ-
μα: «Εξειδίκευση φοιτητών πτυχιούχων ΑΕΙ και πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών στην οργάνωση και λειτουργία 
Ιστορικού Πανεπιστημιακού Αρχείου και χρήση πακέτων 
Η/Υ».  
 
18 Μαρτίου 2000 

Η ΕΑΕ διοργανώνει σε Αίθουσα της ΟΤΟΕ 
στην Αθήνα ημερίδα με θέμα «Σχέδιο Καποδί-
στριας και διαχείριση δημοτικών αρχείων».  

  
4-6 Μαΐου 2000 

Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον γραμμα-
τέα της Εταιρείας Ν. Μπαμίδη στο Διεθνές Συ-
μπόσιο Αρχειακών που πραγματοποιείται στη 

Λευκωσία με θέμα «Αρχεία και προοπτικές στη νέα χιλιε-
τία». Η εισήγησή του έχει θέμα «Η στέγαση των Αρχείων 
ως παράμετρος του εθνικού συστήματος αρχείων». 
 
21-26 Σεπτεμβρίου 2000 
Η ΕΑΕ, με εκπροσώπους την πρόεδρο της Εταιρείας Αμα-
λία Παππά, τον αντιπρόεδρο Αλέξη Κράους και το μέλος 
του Δ.Σ. Αντρέα Μπάγια, συμμετέχει στο 14ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Αρχειονομίας του Δ.Σ.Α (XIV Congreso 
International de Archivos) με γενικό θέμα «Τα αρχεία της 
νέας χιλιετίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας» που 
πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη. 
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, η Γενι-
κή Συνέλευση αναγνωρίζει και αποδέχεται την πρόταση 
της ΕΑΕ για τη δημιουργία Τμήματος Ολυμπιακών και 
Αθλητικών Αρχείων στα πλαίσια του Δ.Σ.Α.  
  
2 Οκτωβρίου 2000 

Η ΕΑΕ στέλνει επιστολή προς την Αρχή Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων εκφράζοντας τον 
προβληματισμό της για τον ρόλο της Αρχής στη 

διαχείριση του αρχειακού υλικού της Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών (ΕΥΠ). 

2001 
Ολοκληρώνεται τη μετάφραση της 2ης έκδοσης 
του ΔΙΠΑΠ (Γ) από τους Χριστίνα Βάρδα, Αμαλία 
Παππά και Ζήσιμο Συνοδινό. Η ελληνική έκδοση 

εμπλουτίζεται με την προσθήκη παραρτήματος που περι-
λαμβάνει τρεις αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ΔΙΠΑΠ 
σε αρχεία που φυλάσσονται σε αρχειακούς φορείς (ΓΑΚ, 
ΙΑ/ΕΤΕ, ΕΛΙΑ), συγκεντρωτικό πίνακα με τους όρους πε-
ριγραφής στην αγγλική και γαλλική γλώσσα με την ελλη-
νική απόδοσή τους και τη σημαντικότερη πρόσφατη βιβλι-
ογραφία για την αρχειακή περιγραφή και τη διεθνή κωδι-
κοποίηση. Η επιμέλεια της έκδοσης οφείλεται στους Ζ. Συ-
νοδινό και Χρ. Βάρδα και διατίθεται δωρεάν σε CD-ROM. 
Την έκδοση σε CD-ROM υλοποιεί η Κάλλια Χατζηγιάννη. 

Εκδίδονται τα πρακτικά της ημερίδας με θέμα «Δι-
καίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφά-
σεις». Την έκδοση επιμελείται ο Ν. Μπαμίδης. 

  
2 Μαρτίου 2001 

Η ΕΑΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Δικαί-
ωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφά-
σεις» που πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
  
3 Μαρτίου 2001 

Πραγματοποιείται η εκλογοαπολογιστική Γε-
νική Συνέλευση. Το έκτο Δ.Σ. όπως διαμορφώ-
νεται μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέ-

λευση της ΕΑΕ είναι το ακόλουθο:  
Πρόεδρος: Παππά Αμαλία, Αντιπρόεδρος: Χατζηγιάννη 
Κάλλια, Γραμματέας: Μπαμίδης Νέστορας, Ταμίας: Στερ-
γίου Τάσος, Μέλη: Παναγιωτοπούλου Μαρία, Κατσάπης 
Κώστας, Κανάκης Γιώργος. 
 
Μάιος 2001 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο την πρόεδρο της Εταιρείας Αμαλία 
Παππά συμμετέχει στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχείων 
που πραγματοποιείται στη Φλωρεντία.  
 
9-13 Οκτωβρίου 2001 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον γραμματέα της 
Εταιρείας Ν. Μπαμίδη , στην 35η Παγκόσμια Διάσκεψη 
της Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (XXXV CITRA) 
που πραγματοποιείται στη Ρέυκγιαβικ της Ισλανδίας. 
 
12-13 Ιουνίου 2002 

Συμμετοχή της ΕΑΕ με εισηγητές την πρόεδρο 
της Εταιρείας Α. Παππά, τον Ν. Μπαμίδη και 
την Κ. Χατζηγιάννη στη Διεθνή Στρογγυλή Τρά-

πεζα που πραγματοποιείται, ύστερα από πρωτοβουλία του 
Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, στο Αμφιθέατρο Τελετών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Επιλογή και 
εκκαθάριση αρχείων: Μέθοδοι και προβληματισμοί». 
  
13-16 Νοεμβρίου 2002 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την Πρόεδρο της Εται-
ρείας Α. Παππά στο στην 36η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (XXXVI CITRA) που 
πραγματοποιείται στη Μασσαλία με γενικό θέμα «Αρχεία 
και κοινωνία. Πώς η κοινωνία προσλαμβάνει την έννοια 
των αρχείων».  
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 Μάρτιος 2003 
Η ΕΑΕ δημιουργεί το δικό της διαδικτυακό ιστό-
τοπο ύστερα από πρόταση της Κ. Χατζηγιάννη, 
υπεύθυνης της Επιτροπής Διαδικτύου, Νέων Τε-

χνολογιών και Οπτικοακουστικών Αρχείων. Η ίδια ανέ-
λαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση και είναι έκτοτε υ-
πεύθυνη διαχείρισης και ενημέρωσης. 
 Αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
κατάλογος αρχείων λογοτεχνίας.  
 
22 Μαρτίου 2003 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της Εταιρείας. Το 7ο Δ.Σ. όπως δια-
μορφώνεται μετά την ψηφοφορία είναι το α-

κόλουθο:  
Πρόεδρος: Ζήσιμος Συνοδινός, Αντιπρόεδρος: Νέστωρ 
Μπαμίδης, Γραμματέας: Αμαλία Παππά, Ταμίας: Νίκος 
Παντελάκης, Μέλη: Χριστίνα Βάρδα, Κάλλια Χατζηγιάν-
νη, Άντζελα Τζιτζίκου. 
  
Απρίλιος 2003 

Ψήφισμα της Γ.Σ. της ΕΑΕ για τον πόλεμο στο 
Ιράκ όπου εκφράζεται η γενικότερη ανησυχία 
των μελών της ΕΑΕ για την τύχη των πολιτιστι-

κών αγαθών και για το μέλλον των λαών της περιοχής.  
  
Μάιος 2003 

Η ΕΑΕ αποστέλλει μήνυμα διαμαρτυρίας στον 
Πρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης ως δήλωση 
συμπαράστασης στα Κρατικά Ιταλικά Αρχεία για 

τις σημαντικές περικοπές που αντιμετωπίζουν στη χρημα-
τοδότησή τους. 
  
18 Ιουνίου 2003 

Η Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών και Επιχειρή-
σεων της ΕΑΕ με υπεύθυνο τον Ν. Παντελάκη 
πραγματοποιεί την πρώτη συνάντηση-

σεμινάριο για τα μέλη της ΕΑΕ που εργάζονται σε αρχεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Το θέμα της συνάντησης με ομιλη-
τή τον οικονομολόγο, περιφερειολόγο και σύμβουλο επι-
χειρήσεων Ηλία Τζαννή είναι η «Οργάνωση και διαχείρι-
ση ενεργών αρχείων. Αυτοματισμοί. Χρονικά όρια τήρη-
σης αρχειακού υλικού».  
 
11-13 Σεπτεμβρίου 2003 

Συμμετοχή της ΕΑΕ στο Πανελλαδικό Συνέδριο 
Αρχειονομίας με θέμα «Η πολιτιστική κληρονο-
μιά των αρχείων. Τα αρχεία πηγή έρευνας, γνώ-

σης και εκπαίδευσης» που διεξάγεται στη Σάμο από τα 
ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Σάμου και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσι-
ας Διοίκησης με ανακοινώσεις των μελών του Δ.Σ. της Ε-
ταιρείας (Αμαλία Παππά, Νέστορας Μπαμίδης, Νίκος 
Παντελάκης και Κάλλια Χατζηγιάννη) και με την παρου-
σίαση από τον πρόεδρο της Εταιρείας Ζ. Συνοδινό του 
θέματος: «Προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΑΕ στην 
προώθηση της αρχειακής έρευνας». 
 
20-25 Οκτωβρίου 2003 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Εται-
ρείας Ζ. Συνοδινό , στην 37η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων ((XXXVII CITRA) που 

πραγματοποιείται στο Κέιπ Τάουν της Ν. Αφρικής με θέμα 
« Αρχεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα».  
 Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της 
Εταιρείας Ζ. Συνοδινό στη Γενική Συνέλευση του Τομέα 
Διαχείρισης Σύγχρονων Αρχείων και Επαγγελματικών 
Αρχειακών Εταιρειών (Section of Records Management 
and Archival Professional Associations (ICA/SPA) που 
πραγματοποιείται στο Κέιπ Τάουν της Ν. Αφρικής.  
 Η ΕΑΕ ανταποκρίνεται θετικά στην ανάπτυξη επιστη-
μονικής συνεργασίας με τον Γενικό Διευθυντή των Κρατι-
κών Αρχείων Αλβανίας ο οποίος ζητά τη συνδρομή της 
Εταιρείας και Ελλήνων ειδικών σε θέματα αναγνώρισης, 
μελέτης, και αναπαραγωγής ελληνικών μεσαιωνικών χει-
ρογράφων και κωδίκων που απόκεινται στα Αλβανικά 
Αρχεία. 
 
12-14 Νοεμβρίου 2003 
Η ΕΑΕ, με εκπροσώπους τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας Ν. 
Μπαμίδη και το μέλος το Δ.Σ. Κάλλια Χατζηγιάννη, συμ-
μετέχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βι-
βλιοθηκών που διοργανώνεται στις Σέρρες από τη Βιβλιο-
θήκη των ΤΕΙ Σερρών με θέμα «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, 
επεκτείνοντας τα όρια».  
  
Νοέμβριος 2003 
Η ΕΑΕ δέχεται επίσημη πρόσκληση και παρίσταται με εκ-
πρόσωπο τον πρόεδρο της Εταιρείας Ζ. Συνοδινό στα ε-
γκαίνια του νέου κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των 
ΓΑΚ στο Ψυχικό που γίνονται από τον Πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη. 
 
Ιανουάριος 2004 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ με αφορμή τη «Διακήρυξη Αρ-
χών σχετικά με την κατοχή εγγράφων του Υ-
πουργείου Εξωτερικών από ιδιώτες και ιδιωτι-

κούς οργανισμούς» η οποία κοινοποιείται από την Υπηρε-
σία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου 
Εξωτερικών σε όλους τους αρμόδιους φορείς και λαμβάνο-
ντας υπόψη τις αποφάσεις για την πρόσβαση στα αρχεία 
της Διεθνούς Στρογγυλής Τράπεζας (CITRA) του Δ.Σ.Α 
των ετών 1997-1999 καθώς και ανάλογα κείμενα ευρωπαϊ-
κών θεσμικών οργάνων όπως του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνει «Διακή-
ρυξη αρχών για την πρόσβαση» για την αντιμετώπιση των 
περίπλοκων αυτών ζητημάτων.  
  
26-29 Φεβρουαρίου 2004 

Η ΕΑΕ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας 
στο Διεθνές Συνέδριο και την έκθεση που οργα-
νώνει στο Βόλο ο Γ. Δολιανίτης, Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας Ολυμπιακού Φιλοτελισμού και Τεκ-
μηρίων και μέλος της ΕΑΕ, με θέμα «Διεθνείς Ολυμπιακοί 
Αγώνες Αθήναι 1906». Στο συνέδριο απευθύνει χαιρετισμό 
ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Ολυμπιακών και Αθλητικών 
Αρχείων της ΕΑΕ Α. Κράους.  
 
6 Μαρτίου 2004 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ με ψήφισμά του, εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνα-
το του Φίλιππου Ηλιού, διακεκριμένου ιστορικού 

και ιδρυτή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 
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(ΑΣΚΙ) καταθέτοντας συμβολικό ποσό υπέρ των σκοπών 
της εταιρείας. 
 
18 Μαρτίου 2004 

Η ΕΑΕ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
που ψηφίζει την κατ’ άρθρον τροποποίηση του 
καταστατικού της. Η προετοιμασία του σχετι-

κού φάκελου των προτάσεων για την τροποποίηση γίνεται 
από τον υπεύθυνο της Επιτροπής Αρχειακής Νομοθεσίας 
Ζ. Συνοδινό σε συνεργασία με τη Γραμματέα της Εταιρείας 
Α. Παππά και τη δικηγόρο Αθηνών Αργυρώ Αυγερινού. 
Το νέο καταστατικό εγκρίνεται με την υπ. αριθ. 4108/2 
Ιουλίου 2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν στη διεύρυν-
ση των σκοπών της Εταιρείας (άρθρο 2), ώστε να καλύπτο-
νται θεσμικά όλα τα επαγγέλματα και οι κλάδοι της αρχει-
ακής-τεκμηριωτικής εργασίας, την ιδιότητα των μελών 
(άρθρο 4) ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές-
σπουδαστές της αρχειονομίας και ορισμένες αλλαγές για 
την καλύτερη λειτουργία της ΕΑΕ (άρθρο 6: Διαγραφή 
μελών, άρθρο 7: Πόροι, άρθρο 9: Γενική Συνέλευση, άρθρο 
10: Διοικητικό Συμβούλιο, άρθρο 12: Σφραγίδα (ανηρτη-
μένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Σε έντυπη μορφή διανεμή-
θηκε με τα Α.Ν. 22).  
  
30 Μαρτίου 2004 

Η ΕΑΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η εκ-
παίδευση των αρχειονόμων και βιβλιοθηκονό-
μων στην Ελλάδα: περιεχόμενο, πραγματικό-

τητα, προοπτικές» που διεξάγεται στο Μέγαρο Διομήδη 
/Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ.  
  
20 Απριλίου 2004 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον Α. Κράους συμμετέχει στη συ-
νάντηση της Μαδρίτης για την προετοιμασία και οργάνω-
ση του υπό ίδρυση Τομέα Αθλητικών Αρχείων στα πλαίσια 
του Δ.Σ.Α (ICA/SPO), πρόταση που είχε κατατεθεί από τον 
ίδιο στον διεθνή οργανισμό τη δεκαετία του ’90 όταν ήταν 
τότε αντιπρόεδρος της ΕΑΕ. 
 Ο Α. Κράους εκλέγεται από τους συναδέλφους του Α-
ντιπρόεδρος του Τομέα, ως ένδειξη αναγνώρισης του έρ-
γου της Επιτροπής Αθλητικών και Ολυμπιακών Αρχείων 
της ΕΑΕ. 
  
Μάιος-Ιούνιος 2004 

Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο το αναπληρωματικό μέ-
λος του Δ.Σ. της Εταιρείας Α. Κράους, συμμετέ-
χει στη διοργάνωση της έκθεσης «Ο Coubertin 

και το Ελληνικό Θαύμα» που φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπο-
λη του Δήμου Αθηναίων από τον Ιούνιο-Σεπτέμβριο του 
2004. Συνδιοργανωτές της έκθεσης είναι η Διεθνής Επιτρο-
πή «Pierre de Coubertin», το Γαλλικό Ινστιτούτο και ο Δή-
μος Αθηναίων ενώ ο βασικότερος εκθέτης είναι ο Γ. Δολια-
νίτης, μέλος της Εταιρείας. 
 
23-29 Αυγούστου 2004 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπροσώπους τον πρόεδρο της Ε-
ταιρείας Ζ. Συνοδινό και το αναπληρωματικό μέλος του 
Δ.Σ. της και Αντιπρόεδρο του Τομέα Αθλητικών Αρχείων 
του Δ.Σ.Α (ICA/SPO) Α. Κράους, στο 15ο Διεθνές Συνέδριο 
Αρχείων που διοργανώνει στη Βιέννη το Δ.Σ.Α από κοινού 

με τα Κρατικά Αρχεία της Αυστρίας με θέμα «Αρχεία, 
μνήμη και γνώση». Στο συνέδριο ο Α. Κράους επανεκλέγε-
ται Αντιπρόεδρος του Τομέα Αθλητικών Αρχείων του 
Δ.Σ.Α. Επίσης η Εταιρεία συμμετέχει στη Συνέλευση του 
Τομέα Επαγγελματικών Αρχειακών Εταιρειών του Δ.Σ.Α 
(ΙCA/SPA) καθώς και στην ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μελών του Δ.Σ.Α.  

Στα πλαίσια του Συνεδρίου και κατά τη διάρ-
κεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 
διοργανώνεται από τον πρόεδρο της ΕΑΕ Ζ. 

Συνοδινό και το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ε-
ταιρείας και Αντιπρόεδρο του Τομέα Αθλητικών Αρχείων 
του Δ.Σ.Α (ICA/SPO), Α. Κράους , έκθεση με τεκμήρια της 
Αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 
1896. Η Έκθεση φιλοξενείται στο Κρατικό Αρχείο της πό-
λης της Βιέννης (Wiener Stadt-und Landesarchivs) με την 
υποστήριξη της Εταιρείας των Αυστριακών Αρχειονόμων. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ.Α, ύστερα από παρέμβα-
ση των εκπροσώπων της ΕΑΕ, αποστέλλει επιστολή στον 
Έλληνα Πρωθυπουργό με σκοπό να προκαλέσει το ενδια-
φέρον του για τη διάσωση και αξιοποίηση των ελληνικών 
αθλητικών αρχείων και κυρίως των αρχείων των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004.  
  
Νοέμβριος 2004 

Η Επιτροπή Αρχείων Τραπεζών και Επιχειρή-
σεων της ΕΑΕ με υπεύθυνο τον Ν. Παντελάκη 
(ΙΑ/ΕΤΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα 

στελέχη του Ιστορικού Αρχείου της Αγροτικής Τράπεζας σε 
κεντρικό κτήριο της Αγροτικής, επιστημονική συνάντηση 
αρχειακών, ιστορικών, στελεχών τραπεζών και επιχειρή-
σεων με θέμα «Η αναγκαιότητα χάραξης αρχειακής πολι-
τικής στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις». Κύριος ομιλητής 
της συνάντησης είναι ο επικεφαλής του ΙΑ/ΕΤΕ και μέλος 
της Εταιρείας Γ. Νοταράς. 
 
Δεκέμβριος 2004 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Εταιρείας Ζ. Συνο-
δινό, συμμετέχει σε συνάντηση των υπευθύνων των Αρχεί-
ων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που οργανώ-
νει στην Αθήνα το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών όπου επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης συνερ-
γασίας των νέων αυτών θεσμών με την Εταιρεία. 
 
4 Μαρτίου 2005 

Η ΕΑΕ διοργανώνει (με μεγάλη επιτυχία) 
«πάρτυ αρχειονόμων και φίλων» στην αίθουσα 
εκθέσεων του Ε.Λ.Ι.Α. 

 
19 Μαρτίου 2005 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση της ΕΑΕ Το 8ο Δ.Σ. όπως διαμορφώ-
θηκε από την ψηφοφορία, είναι το ακόλουθο: 

Πρόεδρος: Συνοδινός Ζήσιμος, Aντιπρόεδρος: Χατζηγιάν-
νη Κάλλια, Γραμματέας: Μπαμίδης Νέστορας, Tαμίας: 
Κραββαρίτη Έλλη, Mέλη: Βολτέρα Μαρία, Παππά Αμαλία, 
Τζιτζίκου Άντζελα.  
  
Απρίλιος 2005 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΑΕ και αντιπρόεδρο του Τομέα Αθλητικών Αρχείων 
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του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (Δ.Σ.Α), συμμετέχει στο 
Τορίνο στις εργασίες του Τομέα και καταθέτει προτάσεις 
για τον προγραμματισμό δράσης του και τη σύνδεση του 
με το ολυμπιακό και αθλητικό χώρο εν όψει των χειμερι-
νών ολυμπιακών αγώνων. 
 Με πρωτοβουλία του Α. Κράους, υπεύθυνου της Επι-
τροπής Αθλητικών και Ολυμπιακών Αρχείων της Εταιρεί-
ας και αντιπροέδρου του Τομέα Αθλητικών Αρχείων του 
Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, παραδίδεται στην Εται-
ρεία από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το εποπτικό υλικό 
(κείμενα, φωτογραφικά αντίγραφα κ.ά.) που είχαν χρησι-
μοποιηθεί στην έκθεση «Αθήνα 1896-Α΄ Διεθνείς Ολυμπια-
κοί Αγώνες) το οποίο φυλάσσεται στο χώρο του ΙΑ/ΕΤΕ.  
 
Οκτώβριος 2005 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ συντάσσει κείμενο-απάντηση 
εκφράζοντας τον προβληματισμό του σχετικά με 
το νομοσχέδιο «περί ίδρυσης Εθνικού Οπτικοα-

κουστικού Αρχείου». Το κείμενο εστιάζει στον χαρακτήρα 
και προσανατολισμό του φορέα, τα ζητήματα της πνευματι-
κής ιδιοκτησίας, το Αρχείο της Γενικής Γραμματείας Επικοι-
νωνίας και το Αρχείο της ΕΡΤ (δημοσίευση στα Α.Ν. 23). 
 
2005 

Εκδίδεται από την ΕΑΕ ο δεύτερος επαυξημένος 
«Οδηγός Ιδιωτικών Αρχείων», έργο της Επιτρο-
πής Ιδιωτικών Αρχείων (Χρ. Βάρδα, Αλ. Ζάννας, 

Σ. Μπόρα, Α. Παππά, Ν. Παντελάκης, Ζ. Συνοδινός). Την 
έκδοση επιμελούνται οι Χρ. Βάρδα και Σ. Μπόρα. 
 
Ιανουάριος 2006 

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΕ (Ζ. Συνοδινός, Ν. Μπα-
μίδης, Κ. Χατζηγιάννη και Α. Παππά) συμμετέ-
χουν ως εισηγητές σε σεμινάρια που διοργανώνει 

το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
σχετικά με την επιμόρφωση διευθυντών και στελεχών των 
περιφερειακών μονάδων των ΓΑΚ καθώς και την επιμόρ-
φωση υπαλλήλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε θέματα 
οργάνωσης και διαχείρισης δημόσιων αρχείων.  
  
2-3 Φεβρουαρίου 2006 

Η ΕΑΕ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιο-

θήκη, τα ΓΑΚ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, τον Οργανισμό 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίω-
σης διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες 
και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας» που πραγμα-
τοποιείται στο αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών. Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΕ συμμετέχουν στην 
επιστημονική επιτροπή (Ζ. Συνοδινός) και στην οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου (Α. Παππά, Κ. Χατζηγιάννη). 
 
Φεβρουάριος 2006 

Η ΕΑΕ εκδίδει ένα τρίπτυχο δίγλωσσο (ελληνικά- 
αγγλικά) ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δράση της 
Εταιρείας. 

 
 23 Μαρτίου 2006 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο τον υπεύθυνο της Επι-
τροπής Αθλητικών και Ολυμπιακών Αρχείων της Εταιρεί-

ας Α. Κράους, σε στρογγυλή τράπεζα που οργανώνει το 
Γαλλικό Ινστιτούτο με θέμα «Τα 100 χρόνια από τη Μεσο-
λυμπιάδα του 1906 και «ο Pierre de Coubertain ξανά στην 
επικαιρότητα» στο πλαίσιο της εβδομάδας της Γαλλοφωνί-
ας (Semaine de la Francophonie). 
  
18-20 Μαΐου 2006 
Η ΕΑΕ με εκπρόσωπο το μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αμα-
λία Παππά συμμετέχει στην 7η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρ-
χείων που πραγματοποιείται στη Βαρσοβία με θέμα «Αρχει-
ονόμος: το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ευρώπη». 
 
Φεβρουάριος 2007 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ συντάσσει και αποστέλλει κείμε-
νο διαμαρτυρίας προς τη Βουλή τα κόμματα και 
τον Τύπο, με αφορμή την παράδοση του αρχείου 

Ανδρέα Γ. Παπανδρέου στη Βουλή των Ελλήνων από την 
κα Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου. 
 
16 Μαρτίου 2007 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση. Το 9ο Δ.Σ. όπως διαμορφώνεται μετά 
την ψηφοφορία έχει ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Νέστωρ Μπαμίδης, Αντιπρόεδρος: Κάλλια Χα-
τζηγιάννη, Γραμματέας: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου, Τα-
μίας: Κώστας Χαρίσης, Μέλη: Μαρία Βολτέρα, Έλλη 
Κραββαρίτη, Γιώργος Χαρωνίτης. 
 
2 Απριλίου 2007 

Το Δ.Σ. της ΕΑΕ, με αφορμή δημοσιεύματα και 
επερωτήσεις βουλευτών, αποστέλλει κείμενο πα-
ρέμβασης στον Τύπο με τίτλο «Ανακοίνωση της 

Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας σχετικά με το αρχείο του 
Αναμορφωτηρίου Θηλέων Παπάγου». 
 
25 Απριλίου 2007 
Η ΕΑΕ συμμετέχει με εκπρόσωπο τον πρόεδρό της Ν. 
Μπαμίδη στο DLM Forum και τη Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Κλάδου του ICA (EURBICA), που πραγματο-
ποιήθηκαν στο Βερολίνο. 
 
12-15 Νοεμβρίου 2007 
Η ΕΑΕ συμμετέχει με εκπρόσωπο τον πρόεδρό της Ν. 
Μπαμίδη στην 40ή παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Στρογγυ-
λής Τράπεζας των Αρχείων που διεξήχθη στο Κεμπέκ του 
Καναδά με θέμα «Συνεργασία για τη διατήρηση της δια-
φορετικότητας», μέρος του τριετούς κύκλου (2005-2007) 
«Αρχεία, διαφορετικότητα και παγκοσμιοποίηση». 
 
21 Νοεμβρίου 2007 
Η ΕΑΕ ανταποκρίνεται σε γραπτό αίτημα της Εφορείας 
Νεωτέρων Μνημείων Αττικής για βοήθεια στην οργάνωση 
του αρχείου της, αποστέλλοντας όλες τις σχετικές εκδόσεις 
και παραπομπές. 
 
20 Μαρτίου 2008 

Διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης της 
Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.) 
και την ΕΑΕ επιστημονική ημερίδα με θέμα: 

«Νεολαία και Αρχεία» στην αίθουσα συνεδρίων της ΓΣΕΕ. 
Στην εκδήλωση παρουσιάζεται από μέρους της ΕΑΕ η εισή-
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γηση του μέλους του Δ.Σ. Γ. Χαρωνίτη με θέμα «Η νεολαία 
στο αρχειακό τοπίο: διαθεσιμότητες–όρια–προοπτικές».  
 
Ιούνιος 2008 

Εκδίδονται τα πρακτικά του συνεδρίου «Αρχεία, 
Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας» που συνδιοργάνωσε η ΕΑΕ με την 

Ειδική Γραμματεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τη Νομική Σχολή 
Αθηνών. Στην τριμελή ομάδα επιμέλειας της έκδοσης συμ-
μετείχε ο Ζήσιμος Συνοδινός. 
 
21-28 Ιουλίου 2008 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την αντιπρόεδρο της 
εταιρείας Κ. Χατζηγιάννη στο 16ο Διεθνές Συνέδριο Αρ-
χείων που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ με 
θέμα «Αρχεία, Διοίκηση και Ανάπτυξη: σχεδιάζοντας την 
αυριανή κοινωνία». 
 
2-4 Οκτωβρίου 2008 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Κ. Χατζηγιάννη στο συνέδριο «Αρχεία και αν-
θρώπινα δικαιώματα» που πραγματοποιήθηκε στην 
Girona της Καταλωνίας από τους «Αρχειονόμους χωρίς 
σύνορα». 
 
13-14 Νοεμβρίου 2008 

Στα πλαίσια συνεργασίας με το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης, η Εταιρεία συμμε-

τείχε σε διημερίδα στην Κέρκυρα με τίτλο «Διαχείριση και 
προστασία αρχειακού υλικού και νέες τεχνολογίες» που 
απευθυνόταν σε φορείς του Δημοσίου που έχουν συμμετά-
σχει σε σχετικά σεμινάρια ενώ το παρακολούθησαν και 
πολλοί φοιτητές της Σχολής Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκο-
νομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι ομιλητές προέρχο-
νταν κυρίως από τη Σχολή Αρχειονομίας, από τα ΓΑΚ και 
από ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς που είχαν εμπλακεί με 
τη ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού. Η Εταιρεία εκπροσω-
πήθηκε από τον πρόεδρο με την εισήγηση «Διατηρητέα 
αρχεία και ψηφιακή πληροφορία: δύο παράλληλοι(;) κό-
σμοι». 
 
Δεκέμβριος 2008 

Εκδίδονται, με δαπάνη της ΕΑΕ, τα πρακτικά 
της επιστημονικής Ημερίδας «Νεολαία και αρ-
χεία» που συνδιοργανώθηκε τον περασμένο 

Μάρτιο με την Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστε-
ρής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.). 
 
22-23 Μαρτίου 2009 

Η αντιπρόεδρος της Εταιρείας Κ. Χατζηγιάννη 
συμμετέχει στο συμπόαιο που οργάνωσαν τα 
Εθνικά Αρχεία της Αλγερίας «Διεθνής προστασία 

των αρχείων» που πραγματοποιήθηκε στο Αλγέρι με εισή-
γηση που είχε τίτλο «the protection of archives and the 
right to information: new limits and contradictions». 
 
6 Απριλίου 2009 

Διεξάγεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση. Το 10ο Δ.Σ. όπως διαμορφώνεται μετά 
την ψηφοφορία είναι το ακόλουθο: 

Πρόεδρος: Νέστωρ Μπαμίδης, Αντιπρόεδρος: Κάλλια Χα-
τζηγιάννη, Γραμματέας: Βολτέρα Μαρία, Ταμίας: Κώστας 
Χαρίσης, Μέλη: Δωροθέα Ρούσση, Σεραφειμίδης Γιώργος, 
Ντίνα Τασιοπούλου. 
 
Ιανουάριος 2010 

Η ΕΑΕ συντάσσει και αποστέλλει ερωτηματολό-
γιο σε αρμόδιους φορείς, που υλοποιούν προ-
γράμματα ψηφιοποίησης, για τη συλλογή στοι-

χείων που θα αποτελέσουν τον κύριο άξονα για τη διοργά-
νωση ημερίδας για την ψηφιοποίηση. 
 
Μάιος 2010 

Εκδίδεται από την ΕΑΕ, σε συνεργασία με το 
Ιστορικό Αρχείο της Εμπορικής Τράπεζας, το 
«Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχειακής Ορολογίας: 

πολύγλωσσο και σχολιασμένο» του Ν. Μπαμίδη, προέδρου 
της Εταιρείας. 
 
11-19 Σεπτεμβρίου 2010 
Συμμετοχή της ΕΑΕ με εκπρόσωπο την αντιπρόεδρο της 
Εταιρείας Κ. Χατζηγιάννη στη Διεθνή Διάσκεψη της 
Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων (CITRA) με θέμα «Α-
ξιοπιστία και πρόσβαση. Προκλήσεις και διαχείριση ενερ-
γών και ιστορικών αρχείων στην ψηφιακή εποχή» που 
πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας. 
 
30 Σεπτεμβρίου 2010 

Η ΕΑΕ, διοργανώνει, σε συνεργασία με τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Οπτι-
κοακουστικό Αρχείο και τη Γενική Γραμματεία 

του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, ημερίδα στο Ιωνικό 
Κέντρο με θέμα «Αρχεία: και μετά την ψηφιοποίηση, τι;». 
 

Αναδίφηση: Δωροθέα Ρούσση 
 
 
 
 
 
 
 




