ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αρχεία Ν. Ζακύνθου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό
1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ν. 1946/1991 (άρθρα 36, 42). (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αα)

Στις περιπτώσεις µελέτης αρχειακού υλικού στο οποίο περιλαµβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, οι ερευνητές οφείλουν να συµπληρώσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.(βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αβ)

2. Η µελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Ζακύνθου

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.. Κλειστό παραµένει δυο εβδοµάδες εντός του Αυγούστου. Σε έκτακτες περιπτώσεις µη

λειτουργίας του, αναρτάται στη ιστοσελίδα των ΓΑΚ σχετική ανακοίνωση.
Β. ∆ιαδικασία εγγραφής– Αποδοχή Κανονισµού

3. Η µελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο. Απαγορεύεται η είσοδος των ερευνητών στα αρχειοστάσια των ΓΑΚ. Στον χώρο του Αναγνωστηρίου οι
ερευνητές προσέρχονται µόνοι τους, χωρίς τη συνοδεία προσώπων τα οποία δεν µετέχουν στην έρευνα.

4. Προσερχόµενοι στο Αναγνωστήριο οι ερευνητές επιδεικνύουν την αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και συµπληρώνουν τη σχετική έντυπη Αίτηση Ερευνητή για τη
µελέτη αρχειακού υλικού. Υπόδειγµα της Αίτησης διατίθεται και στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ η οποία µπορεί να συµπληρωθεί εκ των προτέρων και να αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή φαξ.

Η αίτηση εγκρίνεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας.
5. Στην Αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια οι ενδείξεις του αρχειακού υλικού που επιθυµούν να µελετήσουν. Για τον εντοπισµό του υλικού και την ακριβή σύνταξη των
αιτήσεων τίθενται στη διάθεση των ερευνητών τα υπάρχοντα εργαλεία έρευνας (κατάλογοι, ευρετήρια) σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια από το
προσωπικό της Υπηρεσίας. Με την κατάθεση της Αίτησης δηλώνεται η αποδοχή από τον αιτούντα του Κανονισµού Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ.

6. Η Αίτηση για χορήγηση υλικού απορρίπτεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει προκαλέσει στο παρελθόν φθορά σε αρχειακό υλικό ή το υλικό
το οποίο ζητείται είναι ιδιαιτέρως φθαρµένο και έχει αποσυρθεί µέχρι την αποκατάστασή του.

7. Σε περίπτωση που ο ερευνητής, κατά την προσέλευσή του, δεν εντοπίσει το αρχειακό υλικό που επιθυµεί και παραµείνει για µελέτη των εργαλείων έρευνας υπογράφει στο Βιβλίο
Επισκεπτών.

8. Οι ερευνητές κατά την αποχώρησή τους υπογράφουν στο Βιβλίο Αναγνωστών.
9. Οι ερευνητές, κατά την παραµονή τους στο Αναγνωστήριο οφείλουν να αποµακρύνουν τα προσωπικά τους είδη. Επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους µόνο χαρτί για σηµειώσεις,
τετράδιο εργασίας. ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

10. ∆εν επιτρέπεται εντός του Αναγνωστηρίου η χρήση κινητών τηλεφώνων και η κατανάλωση αναψυκτικών ή τροφίµων.
Γ. Μελέτη αρχειακού υλικού
Γ1. Πρωτότυπο αρχειακό υλικό
11. Η παράδοση του προς µελέτη υλικού γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να µελετούν έως πέντε φακέλους ηµερησίως οι οποίοι παραδίδονται
διαδοχικά.

12. Οι ερευνητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του προσωπικού των ΓΑΚ ως προς τη χρήση του αρχειακού υλικού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση στυλό ή πένας. Οι
ερευνητές οφείλουν να κρατούν σηµειώσεις µε µολύβι ή να χρησιµοποιούν φορητό υπολογιστή. Απαγορεύονται οι σηµειώσεις επί των αρχειακών τεκµηρίων καθώς και η χρήση
αιχµηρών ή άλλων αντικειµένων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν φθορά ή αλλοίωση στο αρχειακό υλικό.

13. Επειδή το αρχειακό υλικό είναι µοναδικό και ευαίσθητο, οι αναγνώστες οφείλουν να το χειρίζονται µε προσοχή αποφεύγοντας τη διατάραξη της τάξης του περιεχοµένου των
φακέλων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των λυτών εγγράφων.

14. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση αρχειακού υλικού από το χώρο του Αναγνωστηρίου.
Γ2. Αρχειακό υλικό σε ψηφιακή αναπαραγωγή- Υπηρεσίες ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου
15. Οι Υπηρεσίες των ΓΑΚ είναι αρµόδιες να αποφασίσουν την αντικατάσταση των πρωτότυπων τεκµηρίων για µελέτη µε αναπαραγωγές στις περιπτώσεις που η συχνότητα της
µελέτης ή χρήση των πρωτοτύπων απειλούν την καλή κατάστασή τους. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γβ)

16. Στην περίπτωση που το υλικό είναι ψηφιοποιηµένο, τα ΓΑΚ χορηγούν για µελέτη τα ψηφιακά αντίγραφα αντί των πρωτοτύπων.
17. Το προσωπικό των ΓΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δεδοµένα που ο ερευνητής χρησιµοποιεί ή εκτυπώνει, καθώς και να επιβλέπει τη χρήση των σταθµών εργασίας µε
στόχο την εξασφάλιση της ενδεδειγµένης χρήσης τους και της τήρησης του Κανονισµού Λειτουργίας.

Γ3. Αρχειακό υλικό σε µικροφίλµ
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18. Εάν το υλικό έχει µικροφωτογραφηθεί, και η Υπηρεσία διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να µελετούν καθηµερινά έως 5 ρολά µικροφίλµ την
ηµέρα και να εκτυπώνουν στο διαθέσιµο reader-printer.

≈
19. Σε περίπτωση που η αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού (σε ψηφιακή µορφή ή σε µικροφίλµ) είναι δυσανάγνωστη λόγω τεχνικών προβληµάτων (π.χ. απόκρυψη πληροφορίας,
διάχυση µελάνης κλπ) ή όταν το απαιτούν οι ανάγκες ειδικής επιστηµονικής έρευνας είναι δυνατή η µελέτη του πρωτότυπου υλικού.

20. Σε έκτακτες περιπτώσεις, και όταν ο υπάρχον εξοπλισµός δεν επαρκεί., επιτρέπεται, η χρήση του πρωτότυπου αρχειακού υλικού
Γ4. Πρόσβαση σε αταξινόµητα ή υπό ταξινόµηση αρχεία
21. Κατά περίπτωση, και εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση στα υπό ταξινόµηση αρχεία ή σε αυτά για τα οποία υπάρχει διαθέσιµη Κατάσταση Μεταφεροµένου Υλικού (Κ.Μ.Υ.), το
συγκεκριµένο αρχειακό υλικό θα διατίθεται στο χώρο του Αναγνωστηρίου και θα υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας.(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ4)

∆. Αναπαραγωγή αρχειακού υλικού
22. Αντίγραφα αρχειακού υλικού χορηγούνται µετά τη συµπλήρωση της Αίτησης Αναπαραγωγής Αρχειακού Υλικού .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να µην επιτραπεί η αναπαραγωγή εάν δηµιουργείται πρόβληµα στη φυσική κατάσταση του υλικού .
23. Για την αναπαραγωγή ολόκληρων σειρών, αρχείων ή συλλογών πρωτότυπου υλικού απαιτείται η έγκριση της Εφορείας των ΓΑΚ.
24. Με απόφαση της Εφορείας των ΓΑΚ για την προστασία του πρωτοτύπου, δεν επιτρέπεται στο εξής η φωτοτυπική αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί
όπως επίσης και του υλικού που χρονολογείται πριν το 1980 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆α)

25. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται µόνο η επιτόπου ψηφιακή αναπαραγωγή είτε από τους ίδιους τους ερευνητές µε τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής (χωρίς φλάς) και
υπό την εποπτεία του προσωπικού του είτε µε ευθύνη του προσωπικού κατόπιν συνεννόησης.

26. Οι ερευνητές οφείλουν να παραδίδουν στο προσωπικό των ΓΑΚ ένα ψηφιακό αντίγραφο των λήψεων που έχουν πραγµατοποιήσει µε δικά τους µέσα.
27. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα απευθείας ή µε τη συνδροµή του προσωπικού των ΓΑΚ, να εκτυπώνουν από τους σταθµούς εργασίας το υλικό της επιλογής τους.
28. Στην περίπτωση που επιθυµούν αναπαραγωγή υλικού χωρίς την προσθήκη υδατοσήµου αυτή γίνεται από το προσωπικό των ΓΑΚ.
29. Ο χρόνος ικανοποίησης των αιτηµάτων αναπαραγωγής, ανεξαρτήτως µεθόδου, προσδιορίζεται από τον αριθµό των αντιγράφων, τον βαθµό δυσκολίας του αιτήµατος (π.χ. µεγάλος
αριθµός σελίδων σε διαφορετικούς φακέλους) και τη διαθεσιµότητα του προσωπικού.

30. Το κόστος της κάθε µορφής αναπαραγωγής καθορίζεται αρµοδίως και είναι µειωµένο κατά 50% για τους φοιτητές µε τη επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
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Ε. Πνευµατικά δικαιώµατα
31. Τα ΓΑΚ είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του αρχειακού υλικού που διαθέτουν. Η µε οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή υλικού των ΓΑΚ

παρέχεται για προσωπική χρήση των ερευνητών. Για περαιτέρω αναπαραγωγή ή έκδοση αρχειακού υλικού, διαφήµιση (περιλαµβανόµενων και των κόµβων του ∆ιαδικτύου), έκθεση
ή άλλο σκοπό απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Εφορείας των ΓΑΚ µε ταυτόχρονη αναφορά στην προέλευση.

32. Οι ερευνητές οφείλουν να καταθέτουν στη στην Υπηρεσία των ΓΑΚ αντίτυπο των εργασιών τους οι οποίες σχετίζονται σε αρχειακό υλικό που προέρχεται από τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους.

ΣΤ. Βιβλιοθήκη των Γ.Α.Κ.
33. Με τη βοήθεια του προσωπικού, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται την ηλεκτρονική καταγραφή της Βιβλιοθήκης ως προς την αναζήτηση βιβλίων
υποστηρικτικών της έρευνάς τους.

34. ∆εν επιτρέπεται ο δανεισµός βιβλίων εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης των ΓΑΚ.
≈
►ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α

α. Ν. 1946/1991, άρθρο 36: Αρµοδιότητες και λειτουργία της Εφορείας των ΓΑΚ
1. Οι αρµοδιότητες της Εφορείας είναι οι εξής:

…………………β) Αποφασίζει τη χορήγηση ή µη, αδειών µελέτης, µεταγραφής, φωτογράφησης κ.λ.π. αρχείων και αρχειακού υλικού, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης
φύσεως και µορφής λοιπά αρχεία της χώρας.

γ) Αποφασίζει για τα δηµοσιεύµατα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις των Γ.Α.Κ.. ………………

Ν. 1946/1991, άρθρο 42: Μελέτη αρχειακού υλικού
1.

Τα αρχεία της αρµοδιότητας των Γ.Α.Κ. διατίθενται για µελέτη όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 1599/1986 (Βλ. και άρθρο 5 ν. 2690/1999) και υποχρεωτικά µε την πάροδο

30 ετών.
2.

Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. παρέχονται στους ερευνητές σύµφωνα µε τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του

άρθρου αυτού.
3.

Τα φωτοαντιγραφικά και µικροφωτογραφικά αντίγραφα εγγράφων που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. παρέχονται για µελέτη µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα

έγγραφα και χειρόγραφα.
4.

Αν, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή των Γ.Α.Κ., είναι ενδεχόµενο να βλάπτεται το εθνικό συµφέρον, η διάθεση για µελέτη επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγκριση που

λαµβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
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5.

Το προσωπικό που έχει αναλάβει την επισήµανση, την ταξινόµηση και τη φύλαξη των αρχείων που δεν είναι ακόµα προσιτά στην έρευνα και στο κοινό, σύµφωνα µε την έννοια των

παραπάνω παραγράφων, δεσµεύονται µε το επαγγελµατικό απόρρητο.

β. Σύµφωνα µε έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (635/22-06-2000 ) ο ερευνητής δεσµεύεται προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι θα τηρήσει την ανωνυµία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συνέλλεξε στη διάρκεια της έρευνάς του.

►ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Γ2

Ν. 1946/1991, άρθρο 44: Μικροφωτογράφηση-Φωτοαντιγράφηση-Φωτογράφηση

1. Για την προστασία των παλαιών ή εφθαρµένων πρωτότυπων εγγράφων και χειρογράφων, που βρίσκονται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες τους, τα Γ.Α.Κ.

υποχρεούνται να φωτογραφήσουν, φωτοαντιγραφήσουν, µικροφωτογραφήσουν ή γενικά αναπαραγάγουν µε τα σύγχρονα µέσα και να παρέχουν στους ερευνητές µόνο τα οµοιότυπα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν τα Γ.Α.Κ. και για αντίστοιχα έγγραφα και χειρόγραφα που παραµένουν στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.

2. Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων και αρχειακού υλικού για φωτοαντιγράφηση, µικροφωτογράφηση καθώς και αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους προϊσταµένους της Κεντρικής
υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών.

►ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Γ4

Όροι πρόσβασης σε αταξινόµητα ή υπό ταξινόµηση αρχεία

Η ανταπόκριση στο αίτηµα εξαρτάται από:

α)τον χώρο φύλαξής (εντός ή εκτός του κεντρικού κτηρίου των ΓΑΚ),β)τη φυσική κατάσταση του αρχείου, γ)τον βαθµό επεξεργασίας του (αταξινόµητο, υπό ταξινόµηση), δ) το
διαθέσιµο προσωπικό

Ο χρόνος ικανοποίησης του αιτήµατος θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση και ο ερευνητής θα ειδοποιείται.
►ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

α. Το άρθρο 31 του Κανονισµού δεν εφαρµόζεται στισ περιπτώσεισ των δικαστικών αρχείων για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για δικαστική χρήση.
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