
 
 
 
 
 
 

 

Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Αρχεία  
------------------- 

Tα αρχεία καταγράφουν  
τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις μνήμες. 

 
Τα αρχεία αποτελούν αναπόσπαστο, μοναδικό και αναντικατάστατο τμήμα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Η διαχείριση των 
αρχειακών εγγράφων αρχίζει από τη δημιουργία τους προκειμένου να 
διατηρηθεί η αξία και το νόημά τους. Πηγές αξιόπιστων πληροφοριών για μία 
υπεύθυνη και διαφανή δημόσια διαχείριση, τα αρχεία διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών, συμβάλλοντας στην εδραίωση 
και στη διάσωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η ελεύθερη πρόσβαση 
στα αρχεία εμπλουτίζει τη γνώση μας για την κοινωνία, προάγει τη δημοκρατία, 
διαφυλάσσει τα ατομικά δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 
Υπ’ αυτήν την έννοια, αναγνωρίζουμε:  

 Τον μοναδικό χαρακτήρα των αρχείων, ως αυθεντική και πρωτότυπη 
μαρτυρία διοικητικών, πολιτιστικών και διανοητικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και ως αντανάκλαση της εξέλιξης των κοινωνιών, 

 Τη ζωτική σημασία ύπαρξης αρχείων για την αποτελεσματική, υπεύθυνη 
και διαφανή διεκπεραίωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, για την εδραίωση της ατομικής 
και συλλογικής μνήμης, για την κατανόηση του παρελθόντος, για την 
τεκμηρίωση του παρόντος και για την προετοιμασία του μέλλοντος, 

 Την ποικιλία των αρχείων που επιτρέπουν να καταγράψουμε το σύνολο 
των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

 Τη διαφοροποίηση των υποστρωμάτων πάνω στα οποία τα αρχεία 
δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν, είτε πρόκειται για χαρτί, είτε για 
ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένο υλικό είτε για οπτικοακουστικό υλικό αλλά 
και κάθε άλλου τύπου υλικό, 

 Το ρόλο των αρχειονόμων, οι οποίοι ως επαγγελματίες, διαρκώς 
εκπαιδεύονται προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
κοινωνία, μεριμνώντας για την ορθή δημιουργία, επιλογή, διατήρηση και 
ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία, 

 Τη συλλογική ευθύνη -πολιτών, δημόσιων λειτουργών, κατόχων αρχείων, 
δημόσιων και ιδιωτικών, αρχειονόμων και επιστημόνων της πληροφορίας-
στη διαχείριση των αρχείων. 
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        Για όλους αυτούς τους λόγους, δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για: 

 Να υιοθετηθεί και να ενισχυθεί, στο σύνολό του, το νομοθετικό πλαίσιο που 
αφορά στα αρχεία,  

 Να αναγνωριστεί η αξία διαχείρισης των αρχείων, ούτως ώστε να 
εφαρμόζεται επαρκώς από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 
που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, δημιουργούν και χρησιμοποιούν 
αρχεία, 

 Να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για την κατάλληλη υποστήριξη στη 
διαδικασία  διαχείρισης  των  αρχείων∙  διαδικασία  που  διασφαλίζεται, 
πρωτίστως, με την πρόσληψη ειδικευμένων επαγγελματιών/αρχειονόμων, 

 Να εξασφαλιστεί η διαχείριση και η διατήρηση των αρχείων, σε συνθήκες που 
θα εγγυώνται την αυθεντικότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και τη 
δυνατότητα χρήσης τους, 

 Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των αρχείων από όλους, με τον 
παράλληλο σεβασμό στους νόμους και στα ατομικά δικαιώματα των 
δημιουργών, των ιδιοκτητών και των χρηστών των αρχείων, 

 Να χρησιμοποιούνται τα αρχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ουσιαστική 
συμβολή στην κοινωνία των υπεύθυνων πολιτών. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

Απόδοση στην ελληνική γλώσσα: 
Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων 

των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) 
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