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Θέμα: Συγκρότηση «Ιστορικού Αρχείου Τμημάτων Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.» 

 

 Κύριε Πρόεδρε 

 

 Με το παρόν έγγραφο και το επισυναπτόμενο αναλυτικό υπόμνημα, που έχουν 
κοινοποιηθεί στους Προέδρους όλων των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ., προτείνεται η 
συγκρότηση «Ιστορικού Αρχείου Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.». 

 Παρακαλούμε η πρόταση να αποτελέσει θέμα της ημερήσιας διάταξης προσεχούς Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματός σας, ώστε, σε θετική απόφαση, όπως και των υπόλοιπων Τμημάτων της 
Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ., να δρομολογηθεί άμεσα η προσπάθεια.  

 Επισημαίνεται ότι το «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ε.Κ.Π.Α.», που 
ιδρύθηκε επί Όθωνος τον 19ο αιώνα, εκμεταλλευόμενο εθνικούς και κοινοτικούς πόρους όχι μόνο 
έχει ολοκληρώσει τη συντήρηση και την ταξινόμηση, αλλά και την πλήρη ψηφιοποίηση του 
συνόλου του τεράστιου αρχείου του.  

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

  

Θεσσαλονίκη, 19-Δεκ-2017
Αριθμ.Πρωτ: 418
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ΙΔΡΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΣΙΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Εισαγωγή 

 

 Τα αρχειακά τεκμήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. αποτελούν αυθεντικές μαρτυρίες της 
ίδρυσης και της λειτουργίας τους. Αποτελούν πολύτιμες πηγές ιστορικής μνήμης, λειτουργούν ως 
σημεία αναφοράς για επιλογές και πρακτικές στη σύγχρονη εποχή και γενικότερα παρέχουν 
πληροφορίες χρήσιμες έως κρίσιμες.  

 Τα αρχεία αποδεικνύονται ανεξάντλητες πηγές πληροφόρησης στα εξής δύο πεδία: 

1. Στις οπτικές γωνίες κάτω από τις οποίες μπορεί να εξεταστεί ένα ιστορικό τεκμήριο 

2. Στις παράπλευρες πληροφορίες, οι οποίες δεν καταγράφονται σκόπιμα από τον συντάκτη 
του εγγράφου ή άλλου κειμένου, αλλά ο πλούτος τους είναι πολλές φορές πιο σημαντικός 
από το καθευατό θέμα του.   

Τα δύο προαναφερόμενα χαρακτηριστικά καθιστούν ένα έγγραφο και κάθε έγγραφο 
πολύτιμο και άξιο προς διατήρηση στο διηνεκές. 

 Συμπερασματικά, τα αρχεία των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. περιέχουν τεκμήρια 
ιστορίας και μικροϊστορίας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, μαρτυρούν γεγονότα και δεδομένα 
από το παρελθόν και συνεισφέρουν στην πιστοποίηση της παράδοσης και του κύρους τους. Ως εκ 
τούτου, αναδεικνύεται η ανάγκη προστασίας και ανάδειξής τους με μέσο την προτεινόμενη 
συγκρότηση «Ιστορικού Αρχείου Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.». 

 

Το περιεχόμενο του Ιστορικού Αρχείου Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 Τα Τμήματα της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. (Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και 
Οδοντιατρικής) από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα παράγουν και δέχονται 
έγγραφα και άλλα τεκμήρια που συναποτελούν αρχειακό υλικό. Το υλικό αυτό συγκεντρώνεται, 
κατά βάση, στις Γραμματείες των Τμημάτων και, κατά δεύτερο λόγο, στις διάφορες Κλινικές και 
Εργαστήρια. 

 Από το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό εντάσσεται στο «Ιστορικό Αρχείο» το μέρος εκείνο 
που, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, δεν βρίσκεται σε χρήση. Χρονολογικά, η περίοδος 
καθορισμού ενός αρχείου ως ιστορικού καθορίζεται από το έτος έναρξης συγκρότησής του μέχρι 
και το 30ο έτος πριν από το τρέχον, δηλαδή μέχρι το 1987. 

 Ειδικότερα, για καθένα από τα Τμήματα της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ., το αρχειακό υλικό που 
εντάσσεται στο «Ιστορικό Αρχείο» αφορά στις παρακάτω περιόδους: 

1. Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. : 1942 - 1987 

2. Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. : 1950 – 1987 

3. Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. : 1955 – 1987 

4. Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. : 1959 – 1987 
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Τα αρχεία των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. περιλαμβάνουν φακέλους, βιβλία γραμματείας και 
λοιπά έγγραφα, που μπορούν να ομαδοποιηθούν στα εξής: 

1. Φάκελοι φοιτητών 

2. Φάκελοι μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 

3. Πρωτόκολλα 

4. Βαθμολόγια 

5. Φάκελοι υποψήφιων Διδακτόρων 

6. Φάκελοι μεταγραφών 

7. Φάκελοι αναγνώρισης πτυχίου 

8. Φοιτητολόγια 

9. Φάκελοι πρόχειρων πρακτικών Συνεδριάσεων Σώματος Καθηγητών και Γενικών 
Συνελεύσεων 

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων 

11. Εισερχόμενα έγγραφα 

12. Εξερχόμενα έγγραφα 

13. Σφραγίδες 

14. Φωτογραφικό υλικό 

15. Αναμνηστικά, Τιμητικά Διπλώματα κ.ά. 

16. Αλληλογραφία και άλλα έγγραφα Κλινικών και Εργαστηρίων, που βρίσκονται στις 
συγκεκριμένες μονάδες 

 

Η στέγαση και οι συνθήκες φύλαξης των αρχείων των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. 

 Το αρχειακό υλικό των Γραμματειών και των διαφόρων Κλινικών και Εργαστηρίων, που δε 
βρίσκεται σε χρήση, είναι αποθηκευμένο σε ερμάρια και σε ράφια, που βρίσκονται διάσπαρτα σε 
διάφορα σημεία των κτιρίων όπου στεγάζονται τα Τμήματα της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. 

 Οι συνθήκες φύλαξής τους κρίνονται ανεπαρκείς (έλλειψη σηματοδότησης, προβληματικός 
αερισμός, ασταθείς συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, απουσία συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας, συσσώρευση σκόνης, ανάπτυξη μυκήτων χάρτου, ανάπτυξη σκωρίας χάρτου 
και άλλα). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πλημμύρας σε χώρους φύλαξης αρχείων, με 
άγνωστες επιπτώσεις στην κατάστασή τους.  

 Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχειακό υλικό είναι προβληματική έως 
αδύνατη, με συνέπεια την αδυναμία της απλής χρήσης του και, ακόμη περισσότερο, της μελέτης 
και της ανάδειξής του.  

 

Συγκρότηση Ιστορικού Αρχείου Τμημάτων Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. 

 Οι σκοποί συγκρότησης του «Ιστορικού Αρχείου» είναι, αδρά, οι εξής: 

1. Η συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση και φύλαξη του αρχειακού υλικού, με 
σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές, εξοικονομώντας χώρους και διασφαλίζοντας τον 
πλούτο του περιεχομένου τους.  
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2. Η μελέτη και η ανάδειξη του περιεχομένου τους, με στόχο την προβολή της ιστορικής 
πορείας και της προσφοράς των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 
κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται η παράδοση και το κύρος των Τμημάτων και 
της Σχολής, εν γένει.  

 

Για τη συγκρότηση του «Ιστορικού Αρχείου», ως τελικό αποτέλεσμα, πρέπει να προηγηθούν τα 
εξής στάδια ενεργειών: 

1. Αποφάσεις από τις Γ.Σ. των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. για συγκρότηση «Ιστορικού Αρχείου» 

2. Σύσταση «Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου», αποτελούμενης από οκτώ (8) μέλη, που θα 
προταθούν ανά δύο από τα Τμήματα της Σχολής 

3. Δημοσίευση της ίδρυσης και λειτουργίας του «Ιστορικού Αρχείου» σε ΦΕΚ και σύνταξη 
«Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» 

4. Επιλογή χώρου συγκέντρωσης του αρχειακού υλικού 

5. Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης διαμόρφωσης, εξοπλισμού, συντήρησης κτλ. του 
«Ιστορικού Αρχείου» 

6. Αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων για τη διαμόρφωση του χώρου, του εξοπλισμού και τη 
συντήρηση του Αρχείου 

7. Δημιουργία υποδομών φύλαξης και συντήρησης του Αρχείου στο χώρο που έχει επιλεγεί 

8. Στελέχωση του «Ιστορικού Αρχείου» 

9. Προσέγγιση και διαχείριση ειδικών θεμάτων 

10. Εργασίες συντήρησης, ταξινόμησης και ψηφιοποίησης 

 

Από τα προαναφερόμενα προαπαιτούμενα τα α/α 1 και 2 είναι θέματα, που μπορεί να 
αποφασιστούν σε μία Γ.Σ. του Τμήματος και το α/α 3, που είναι ήδη έτοιμο (προσχέδια ιδρυτικής 
πράξης, Κανονισμός Λειτουργίας), πρέπει να τύχουν επεξεργασίας από την «Επιτροπή Αρχείου». 

Ως επιλογή χώρου συγκέντρωσης των αρχείων (α/α 4) προτείνεται το αμφιθέατρο Στ’, που 
βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου της γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και παρουσιάζει 
τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

 

Α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Χρησιμοποιείται ελάχιστα για εκπαιδευτικούς λόγους και η δέσμευσή του για εγκατάσταση 
του αρχείου μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί από άλλο μικρό αμφιθέατρο, με ρύθμιση του 
ωρολόγιου προγράμματος 

2. Το δάπεδό του εδράζεται στο έδαφος και, κατά συνέπεια, μπορεί να δεχτεί απεριόριστα 
φορτία 

3. Παρουσιάζει σταθερή θερμοκρασία και, εκτιμώ, καθόλου υγρασία  

4. Βρίσκεται σε σημείο που διασφαλίζεται η ασφάλειά του 

5. Έχει διαμορφωμένα διαζώματα, στα οποία εύκολα μπορεί να τοποθετηθούν ειδικά 
ερμάρια, μετά την απομάκρυνση των εδράνων 
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Β. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Δεν διαθέτει φυσικό αερισμό, γεγονός που απαιτεί αεραγωγούς, που, ως εγκατάσταση ήδη 
υπάρχουν, αλλά, νομίζω, ότι δεν λειτουργούν 

2. Δεν διαθέτει φυσικό φωτισμό, γεγονός που απαιτεί εγκατάσταση ειδικού φωτισμού, 
ενισχυτικού του ήδη υπάρχοντος 

Σημειώνεται ότι, για τη δέσμευση του αμφιθεάτρου ως χώρου εγκατάστασης του Αρχείου, 
απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

Ως προς τη σύσταση οικονομοτεχνικής μελέτης (α/α 5), θα υπάρξει συνδρομή των «Γενικών 
Αρχείων του Κράτους – (Γ.Α.Κ.)», στελέχη του οποίου διαθέτουν τεχνογνωσία. Άλλωστε, όλα τα 
ιστορικά αρχεία της χώρας, με νόμο, ανήκουν στα «Γ.Α.Κ.». 

Ως προς την αναζήτηση πόρων για τη διαμόρφωση του χώρου, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση 
του Αρχείου (α/α 6), υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και 
Ελληνικών Προγραμμάτων (Horizon 2020, ΕΠΙΔΕΚ για μέλη του Δ.Ε.Π. και άλλα, αναζήτηση  
χορηγών και το ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ.), ενώ μπορεί να γίνουν εργασίες χωρίς πόρους για την ταξινόμηση 
του αρχείου, όπως: 

1. Στο πλαίσιο συνεργασίας με Δ.Π.Μ.Σ. Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμού (Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.) 

2. Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής 
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο άσκησης των φοιτητών τους 

3. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της «Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου» και της Ιστορίας της 
Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

Ως προς τη στελέχωση του «Ιστορικού Αρχείου» (α/α 8), αυτή μπορεί να γίνει άμεσα με τα 
στελέχη της Ιστορίας της Ιατρικής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (δύο μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π.) 
και κυκλικά από στελέχη των Γραμματειών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.  

Ως προς την προσέγγιση και διαχείριση ειδικών θεμάτων (α/α 9), που αναφέρονται στη 
συνέχεια, αυτά πρέπει να τύχουν επεξεργασίας από την «Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου» και οι 
προτάσεις της να εγκριθούν από τις Γ.Σ. των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. Κάποια από τα ειδικά 
αυτά θέματα είναι τα εξής: 

1. Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων 

2. Καθορισμός κριτηρίων για τα πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση στο αρχείο 

3. Θέματα διαδικτυακής ανάρτησης ψηφιοποιημένου αρχείου και άλλα 

Ως προς τις εργασίες συντήρησης, ταξινόμησης και ψηφιοποίησης του αρχείου, απαιτούνται τα 
εξής: 

1. Ταξιθέτηση κατά θεματικές κατηγορίες και κατά χρονολογική σειρά 

2. Αξιολόγηση της αξίας του υλικού σε επίπεδο ιστορίας και παροχής πληροφοριών 

3. Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του αρχείου 

4. Καταγραφή της κατάστασης των τεκμηρίων 

5. Εργασίες συντήρησης μικρής κλίμακας (κυρίως απομάκρυνση σκόνης, μυκήτων και 
σκουριάς) 

6. Ταξινόμηση του υλικού 
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7. Επιλογή υλικού προς ψηφιοποίηση 

8. Ψηφιοποίηση του υλικού 

9. Αποθήκευση ψηφιοποιημένου υλικού 

10. Καταλογογράφηση ψηφιοποιημένων τεκμηρίων 

11. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος ψηφιοποίησης 

12. Πράξεις διοικητικής υποστήριξης ψηφιοποιημένου υλικού 

 

Κύριε Πρόεδρε 

Παρακαλούμε, με βάση τα προαναφερόμενα, η πρόταση ίδρυσης «Ιστορικού Αρχείου 
Τμημάτων Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.» να τεθεί προς συζήτηση στα όργανα του Τμήματός σας και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ σκόπιμο και παρακαλώ να κοινοποιηθεί το παρόν στα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός σας.  

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

 

 

 

  

 

 


