
 

 
 

Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής,  
Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων 

Ενημέρωση προς τους οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4610/2019  
σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων κατά την περίοδο της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό. 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(Γ.Α.Κ.), ακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, τις προτροπές των ειδικών και 
σεβόμενη πρωτίστως την ασφάλεια της υγείας των πολιτών αλλά και των εργαζομένων,  
αναδιοργανώνει μέρος των δραστηριοτήτων της.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης 
του ιού (κορωνοϊού) κρίνεται σκόπιμο να μην διενεργούνται αυτοψίες για εκκαθάριση 
αρχείων στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και εισαγωγές αρχείων στα Γ.Α.Κ. Η 
επικοινωνία και η συνεργασία μας όμως με τις δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζεται 
κανονικά. 
 
Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να αιτηθούν ενημέρωση για τη διαδικασία και το 
νομοθετικό πλαίσιο της επιλογής και εκκαθάρισης, να προετοιμάζουν την εκκαθάριση 
των αρχείων τους με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας, να αιτούνται από τα Γ.Α.Κ. επιλογή 
και εκκαθάριση αρχείων για τα οποία τα Γ.Α.Κ. είτε μπορούν να αποφανθούν χωρίς τη 
διενέργεια αυτοψίας ή θα αποκριθούν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.  
 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η δημόσια διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μία 
επείγουσα και περίπλοκη διοικητικά κατάσταση. Ειδικά οι δημόσιοι φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας καλούνται να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους σε καθεστώς έντονης 
πίεσης.  
 
Τα αρχεία κάθε υποστρώματος που παράγονται από τους δημόσιους οργανισμούς, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου κρίσης από την πανδημία, πρέπει να τύχουν της προσοχής 
και κατάλληλης διαχείρισης που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία και τις 
προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.  
 
Για οποιαδήποτε απορία ή αναζήτηση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για τα ενεργά 
ή /και ανενεργά αρχεία, μπορείτε καθημερινά να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εποπτείας 
Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών 
Αρχείων στα e-mail: recordsmanagement@gak.gr & adikopoulou@gak.gr και στα 
τηλέφωνα: 210 6782 221, 223 και 224.  
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