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 Περιγραφή βασικών δεδοµένων συντήρησης 
Σκοπός της συντήρησης είναι η διατήρηση των υλικών καταλοίπων της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς, η επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς τους και σε ορισµένες 

περιπτώσεις η αποκατάσταση της µορφής τους, ώστε να γίνουν κατανοητά από το 

κοινό.  

Τα βασικά δεδοµένα που αφορούν στη συντήρηση και την τεκµηρίωσή της καλύπτουν 

ένα ευρύ γνωστικό πεδίο που περιλαµβάνει πληροφορίες για την υλική, αισθητική, 

ιστορική υπόσταση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και τις διαδικασίες κατασκευής, 

φθοράς, αλλοίωσης, διατήρησης, εξέτασης, ανάλυσης, τεκµηρίωσής της.  

Αντικείµενο της συντήρησης 
Η συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων έχει σκοπό της τη διατήρηση των 

υλικών καταλοίπων της πολιτισµικής και της φυσικής κληρονοµιάς. Έτσι, αντικείµενο 

της συντήρησης µπορεί να είναι κάθε κινητό ή ακίνητο αντικείµενο θεωρεί µια 

οργανωµένη κοινωνία ότι οφείλει να διατηρηθεί ως πολιτιστικό αγαθό µε ιστορική, 

καλλιτεχνική, αισθητική, ή θρησκευτική αξία. 

Αντικείµενα της συντήρησης µπορεί να είναι προϊόντα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας (τέχνεργα), όπως εργαλεία, έργα τέχνης, όπλα, επεξεργασµένα 

δείγµατα φυσικής ιστορίας, αρχαιολογικές θέσεις και φυσικά κατάλοιπα (οικοδεδοµένα), 

όπως µη επεξεργασµένα αντικείµενα συλλογών φυσικής ιστορίας, πετρώµατα. 

Τα αντικείµενα που απασχολούν τη συντήρηση µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορα 

κριτήρια όπως το υλικό κατασκευής τους, τη χηµική σύστασή τους, τη χρήση τους, τη 

χρονολογική ταξινόµησή τους, την προέλευσή τους, το γενικότερο σύνολο ή τη 

συλλογή που ανήκουν,τον τρόπο που βρέθηκαν, όπως ανασκαφικά υλικά, το αν είναι 

κινητά ή ακίνητα. Τα  ζωγραφικά έργα τέχνης ταξινοµούνται συνήθως µε κριτήριο την 

τεχνική κατασκευής τους,  το συνδετικό τους ή το υποστήριγµά  τους. 
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Βασικές διαδικασίες της συντήρησης 
Σκοπός της συντήρησης είναι η διατήρηση των υλικών καταλοίπων, η επιβράδυνση 

των διαδικασιών φθοράς και σε ορισµένες περιπτώσεις η αποκατάσταση της µορφής των 

αντικειµένων, ώστε αυτά να είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά από το κοινό. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε «τα µέτρα που λαµβάνονται για την επιβράδυνση ή πρόληψη της 

φθοράς και της καταστροφής των πολιτισµικών αγαθών µε τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος και την επέµβαση (θεραπεία) στη δοµή τους, έχοντας ως σκοπό να 

διατηρηθούν, όσο είναι δυνατόν, σε µια αµετάβλητη κατάσταση. Ως αποκατάσταση 

ορίζονται τα µέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, ώστε να γίνει ένα αντικείµενο που έχει 

υποστεί φθορά ή βλάβη κατανοητό µε την ελάχιστη δυνατή θυσία της αισθητικής και 

της ιστορικής ακεραιότητάς του1. 

Οι βασικές διαδικασίες της συντήρησης σύµφωνα µε διεθνείς οργανισµούς όπως το 

ICOM2,  το IIC3, το AIC4, το CIC5 είναι η τεχνική εξέταση, η συντήρηση και η 

αποκατάσταση αντικειµένων της πολιτισµικής και της φυσικής κληρονοµιάς.  

Σύµφωνα µε την σύγχρονη πρακτική της συντήρησης και αναλύοντας τα στάδια 

εργασίας του συντηρητή µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω διαδικασίες:  

α. την καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του αντικειµένου και των βασικών 

διαχειριστικών πληροφοριών που το συνοδεύουν,  

β. τη διαδικασία εξέτασης του αντικειµένου, που προσδιορίζει τη σπουδαιότητα 

ενός αντικειµένου, τη δοµή και τα υλικά του, το είδος και την έκταση των φθορών 

και των αλλοιώσεων6,  

γ. το στάδιο της διάγνωσης, όπου συνδυάζονται όλες οι παραπάνω γνώσεις για την 

εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης και την ερµηνεία αποτελεσµάτων, φαινοµένων 

και τεκµηρίων,  

δ. την οργάνωση µεθοδολογίας και στρατηγικής αντιµετώπισης µε µεθόδους της 

επεµβατικής συντήρησης, µεθόδους αποκατάστασης και µεθόδους προληπτικής 

συντήρησης ε. τη συντήρηση που περιλαµβάνει την εφαρµογή µεθόδων 

αποκατάστασης, προληπτικής ή και επεµβατικής συντήρησης. 

Συνοπτικά οι διαδικασίες συντήρησης είναι: 

1. Ταυτοποίηση - Καταγραφή βασικών στοιχείων ταυτότητας 

                                          

1 ICOM, 1985 

2 International Council of Museums 

3 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works   

4 American Institute for Conservation 

5 Canadian Institute for Conservation 

6 ICOM, 1985 
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2. Εξέταση 

• ∆ιεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων 

• ∆ιερεύνηση αρχείων, αναφορών, βιβλιογραφίας 

• ∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών παραγόντων 

• ∆οκιµές υλικών και µεθόδων 

3. ∆ιάγνωση  

• Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης 

4. Ανάπτυξη µεθοδολογίας συντήρησης 

5. Συντήρηση 

• Επεµβάσεις συντήρησης 

• Επεµβάσεις αποκατάστασης 

• Ενέργειες προληπτικής συντήρησης 

Άλλες διαδικασίες διαχείρισης αντικειµένων πολιτισµικής κληρονοµιάς στις οποίες 

εµπλέκονται και διαδικασίες συντήρησης είναι η ανασκαφή, µεταφορά, συσκευασία, 

δανεισµός, έκθεση, αγορά-πώληση. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

 

 

 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΑΡΧΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΧΙ
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Τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης 
Η τεκµηρίωση των διαδικασιών συντήρησης περιλαµβάνει την καταγραφή, συλλογή 

και διατήρηση τεκµηρίων κάθε είδους, όπως κειµένων, οπτικοακουστικού υλικού, 

δειγµάτων, που συλλέγονται ή προκύπτουν κατά τη διαδικασία συντήρησης 

αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Η τεκµηρίωση της κατάστασης διατήρησης είναι επιβεβληµένο να επαναλαµβάνεται 

όταν υπάρχει κάποια µεταβολή της κατάστασης ενός αντικειµένου της πολιτισµικής ή 

της φυσικής κληρονοµιάς ή αλλαγή του περιβάλλοντός του όπως, µεταφορά, 

απόσπαση, έκθεση, δανεισµός, εισαγωγή σε συλλογή, φυσική καταστροφή, ένοπλη 

σύρραξη, ή όταν διενεργείται τακτικός έλεγχος της κατάστασης διατήρησής του.  

«Η υποχρέωση για τεκµηρίωση δεν µπορεί να παραβλεφθεί για κανένα λόγο. Όλες οι 

καταγραφές πρέπει να περιλαµβάνουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η τεκµηρίωση, 

το όνοµα αυτού που την κάνει και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της. Κάθε φορά που ένα 

αντικείµενο της πολιτισµικής κληρονοµιάς αναλύεται, εξετάζεται, υπόκειται σε 

δειγµατοληψία, επέµβαση συντήρησης, ή υφίσταται κάποια µεταβολή ή φθορά πρέπει 

να τηρείται αρχείο καταγραφής των παραπάνω, το οποίο πρέπει να συνοδεύει πάντα το 

αντικείµενο» 7.  

Όπως αναφέρεται στο Χάρτη της Βενετίας: σε κάθε έργο συντήρησης,, 

αποκατάστασης, ή ανασκαφής πρέπει να τηρείται λεπτοµερές αρχείο τεκµηρίωσης µε τη 

βοήθεια γραφικής και φωτογραφικής τεκµηρίωσης. Κάθε στάδιο συντήρησης, όπως 

καθαρισµός, στερέωση, αισθητική αποκατάσταση, καθώς και κάθε νέο στοιχείο που 

αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών πρέπει να καταγράφεται και να 

τεκµηριώνεται. Τα αρχεία της τεκµηρίωσης πρέπει να είναι προσβάσιµα στους 

ενδιαφερόµενους και συνίσταται η δηµοσίευσή τους8. 

Τα προϊόντα της παραδοσιακής τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης είναι δελτία 

και αναφορές συντήρησης, µελέτες, προµελέτες, ηµερολόγια εργασιών, αποτελέσµατα 

διαγνωστικών εξετάσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφική τεκµηρίωση κ.ά.  

«Τα έγγραφα και το εν γένει υλικό τεκµηρίωσης, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν 

το συντηρούµενο αντικείµενο και να περιλαµβάνουν τα διαγνωστικά στοιχεία από την 

εξέταση των δοµικών υλικών που το αποτελούν, τα αίτια της διάβρωσής του και τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η µη συντήρησή του, την αναλυτική περιγραφή των 

επεµβάσεων συντήρησης και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και κάθε άλλη 

συναφή πληροφορία που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά 

                                          
7 American Institute for Conservation, 1994. 

8 Χάρτης της Βενετίας, άρθρο 16, ICOMOS 1965 
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είναι αναπόσπαστο µέρος του έργου και πρέπει να είναι διαθέσιµα σε κάθε νόµιµη 

πρόσβαση.9»  

Σύµφωνα µε τον αρχαιολογικό νόµο10, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου 

εργασιών, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έκθέση εργασιών της 

ειδικότητάς του. 

Η τεκµηρίωση της συντήρησης είναι δυναµική διαδικασία και µεταβάλλεται 

διαρκώς καθώς η κατάσταση διατήρησης του αντικειµένου µεταβάλλεται και οι 

επεµβάσεις µπορεί να διαδέχονται η µια την άλλη. Η συντήρηση, όπως και η 

τεκµηρίωσή της, είναι µια διαδικασία που επαναλαµβάνεται για το ίδιο αντικείµενο 

πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, έτσι δεν υπάρχει ένα οριστικό τέλος. 

Πρότυπα στην τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης 
Για την υποστήριξη της τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης δεν υπάρχει µέχρι 

σήµερα διαθέσιµο κάποιο οργανωµένο πρότυπο.  

Η θέσπιση και εφαρµογή προτύπων, καθώς και η οργάνωση της ορολογίας για την 

τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης, είναι µείζονος σηµασίας διότι προάγει την 

κατανόηση, την επικοινωνία, την πιστότητα και ταχύτητα ανταλλαγής δεδοµένων, τη 

διαλειτουργικότητα συστηµάτων στη σύγχρονη πρακτική της συντήρησης. 

Για τον καθορισµό και την επεξεργασία διαδικασιών και δεδοµένων συντήρησης 

λαµβάνονται υπόψιν πρότυπα και υποδείγµατα για τεχνικά δελτία συντήρησης, εκθέσεις 

κατάστασης διατήρησης (condition reports), µελέτες συντήρησης, δελτία δανεισµού 

αντικειµένων, δελτία καταγραφής κ.ά. Οι πηγές αυτού του υλικού είναι υπηρεσίες του 

Υπ.Πο., µουσεία ιδιωτικά εργαστήρια συντήρησης, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, διεθνείς 

οργανισµοί11. Καθώς και πρότυπα για τη γενικότερη τεκµηρίωση της πολιτισµικής και 

φυσικής κληρονοµιάς, όπως το Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς της Επιτροπής 

Τεκµηρίωσης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των Μουσείων (CIDOC, Conceptual Reference 

Model)12 και το Spectrum13. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας καθολικής 

οντολογίας για το αντικείµενο της συντήρησης – αποκατάστασης, σύµφωνα µε το 

Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς της Επιτροπής Τεκµηρίωσης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

των Μουσείων.  

                                          

9 Κώδικας ∆εοντολογίας Επαγγέλµατος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 

Φ.Ε.Κ. 24-3-2000 αρ.φ. 382, άρθρο 12. 

10 Ν. 3028, ΦΕΚ Α΄153/28 Ιουνίου 2002, αρ.44. 

11 ICOM, CIDOC/ICOM, IIC, AAC, CIN κ.ά. 

12 Crofts, N., Dionissiadou, I., Doerr, M., Stiff, M., 2004 

13 mda., 2004 
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια για την δηµιουργία Ευρωπαϊκών Προτύπων για την 

ορολογία, τα υλικά κατασκευής των αντικειµένων, τις διαδικασίες συντήρησης, το 

περιβάλλον, τη συσκευασία και µεταφορά αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς     

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τυποποίηση14. 

Οργάνωση της πληροφορίας της τεκµηρίωσης των εργασιών 
συντήρησης 
Τα βασικά δεδοµένα συντήρησης προτείνεται να ταξινοµηθούν µε συνέπεια προς τις 

βασικές διαδικασίες της συντήρησης, κοντά στη συνήθη δοµή των εγγράφων της  

επαγγελµατικής πρακτικής. ∆ηλαδή  

1. Ταυτοποίηση - Καταγραφή βασικών στοιχείων ταυτότητας 

• Πληροφορίες ταυτότητας αντικειµένου, αριθµοί καταγραφής, είδος, τύπος, 

τίτλος, διαστάσεις, υλικό, χαρακτηριστικά σηµάδια. 

• Βασική διαχειριστική πληροφορία πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, την 

αρµόδια δηµόσια αρχή, την άδεια εκτέλεσης εργασιών, τη θέση φύλαξης ή 

έκθεσης. 

2. Εξέταση 

• Πληροφορίες για την τεχνολογία κατασκευής, τη δοµή, το υλικό, την 

τεχνική κατασκευής του αντικειµένου, καταγραφή και τεκµηρίωση φθορών 

και αλλοιώσεων. 

• ∆ιεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων, πληροφορίες για τις 

µεθόδους διάγνωσης και τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους. 

• ∆ιερεύνηση, καταγραφή περιβαλλοντικών παραγόντων διατήρησης του 

αντικειµένου. 

• ∆ιερεύνηση αρχείων. 

• ∆οκιµές υλικών και µεθόδων, υλικά, µέθοδοι, θέση εφαρµογής, 

αποτελέσµατα. 

3. ∆ιάγνωση  

• Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης 

4. Ανάπτυξη µεθοδολογίας συντήρησης 

                                          

14 CEN European Committee for Standardization, CEN/TC346 Conservation of 

Cultural Property  
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• Κατάρτιση προτάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων διατήρησης µε µεθόδους προληπτικής ή επεµβατικής 

συντήρησης. 

5. Συντήρηση 

• Επεµβάσεις συντήρησης, είδος επέµβασης, σκοπός, θέση, έκταση, µέθοδος 

εφαρµογής, υλικό, ηµεροµηνία εφαρµογής, υπεύθυνος. 

• Επεµβάσεις αποκατάστασης, είδος επέµβασης, σκοπός, θέση, έκταση, 

µέθοδος, εφαρµογής υλικό, ηµεροµηνία εφαρµογής, υπεύθυνος. 

• Ενέργειες προληπτικής συντήρησης είδος προληπτικής επέµβασης, σκοπός, 

µέθοδος εφαρµογής, υλικά και εξοπλισµός, ηµεροµηνία εφαρµογής, 

υπεύθυνος. 
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Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης και τεκµηρίωσης 
αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς 

∆ιαδικασίες συντήρησης  
Η έναρξη του έργου συντήρησης είναι η χωροχρονική στιγµή που θεωρούµε ότι 

ξεκινά ένα έργο συντήρησης, ή η εµπλοκή µιας διαδικασίας συντήρησης σε κάποια άλλη 

διαδικασία για τη διατήρηση ή τη διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Πρόκειται 

για ένα συµβατικό σηµείο έναρξης των διαδικασιών συντήρησης, οι οποίες µπορεί να 

επαναληφθούν πολλές φορές για το ίδιο αντικείµενο. 

 Ο σκοπός της ανάληψης ενός έργου συντήρησης µπορεί να είναι η µελέτη, η 

εξέταση, η διαπίστωση της κατάστασης διατήρησης, η διενέργεια διαγνωστικών 

εξετάσεων και αναλύσεων, η διάγνωση, η δειγµατοληψία, η πραγµατοποίηση επέµβασης 

συντήρησης, η αποκατάσταση, η εφαρµογή διαδικασίας προληπτικής συντήρησης κ.ά. 

Με την έναρξη ενός έργου συντήρησης γίνεται η καταγραφή των φυσικών και 

λογικών χαρακτηριστικών του αντικειµένου. Η ταυτοποίηση και καταγραφή των 

στοιχείων ταυτότητας περιλαµβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διατήρηση της 

ελάχιστης πληροφορίας που κάνει το αντικείµενο αναγνωρίσιµο, µαζί µε διαχειριστικές 

πληροφορίες σχετικές µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας του, τα εµπλεκόµενα άτοµα κ.ά. 

Το επόµενο στάδιο είναι η τεχνική ή διαγνωστική εξέταση που συνίσταται στον 

προσδιορισµό της σύστασης και της κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου ή του 

µνηµείου της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την τεκµηρίωση και τη διαπίστωση της φύσης 

των µεταβολών, την αποτίµηση των αιτίων που τις προκάλεσαν, τον προσδιορισµό του 

είδους και της έκτασης της απαιτούµενης επέµβασης συντήρησης που χρειάζεται.  

Οι διαγνωστικές εξετάσεις περιλαµβάνουν φυσικοχηµικές µεθόδους από την απ’ 

ευθείας  παρατήρηση µε γυµνό µάτι  µέχρι πολύ εξειδικευµένες τεχνικές που µπορεί να 

δώσουν ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα σχετικά µε  τα ζωγραφικά έργα και τα 

συστατικά τους. Η παραδοσιακή ταξινόµηση αυτών των µεθόδων περιγράφει τις 

καταστρεπτικές µεθόδους ως µεθόδους ανάλυσης και τις µη καταστρεπτικές ως 

µεθόδους εξέτασης.  

Οι περισσότερες σύγχρονες αναφορές15 περιγράφουν τις µεθόδους εξέτασης ως 

µεθόδους που ανιχνεύουν και αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στην 

επιφάνεια και την εσωτερική δοµή του έργου µε τη βοήθεια της αλληλεπίδρασης 

συγκεκριµένων ακτινοβολιών µε τα υλικά των ζωγραφικών έργων και συχνά µε τη 

βοήθεια  εξειδικευµένων συστηµάτων ανίχνευσης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. 

Οι µέθοδοι ανάλυσης είναι µέθοδοι που µπορούν να διερευνήσουν και να αποκαλύψουν 

τη στοιχειακή (στοιχειοµετρική) δοµή των συστατικών των αντικειµένων, ποιοτικές και 

ποσοτικές αναλύσεις που οδηγούν στην ταυτοποίηση υλικών των αντικειµένων.  

                                          

15 Wainright, 2001 
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Η εξέταση είναι το πρώτο βήµα που γίνεται για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση 

της σηµασίας και αξίας ενός έργου τέχνης16. Με την εφαρµογή µεθόδων εξέτασης 

µπορεί να αποκαλυφθεί η αυθεντική δοµή, οι φθορές, µεταβολές, αλλοιώσεις 

επεµβάσεις σε ένα  έργο, η έκτασή τους και η τεκµηρίωση όλων αυτών.  

Οι µέθοδοι εξέτασης παράγουν κάποιου είδους εικόνα ενώ οι αναλυτικές τεχνικές 

συνήθως παράγουν κάποιο διάγραµµα. Η εξέταση και µελέτη αυτών των 

αποτελεσµάτων µπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση υλικών, την αναγνώριση 

στρωµάτων , επιγραφών κτλ. τη διαπίστωση επεµβάσεων, την τεκµηρίωση και συχνά, 

την πρόβλεψη µελλοντικών φθορών, 

Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εξέτασης είναι η διάγνωση που συνδυάζει τα 

αποτελέσµατα όλων των διαδικασιών εξέτασης που εφαρµόστηκαν, ώστε να εκτιµηθεί η 

κατάσταση διατήρησης του έργου τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Η εκτίµηση της 

κατάστασης διατήρησης είναι µείζονος σηµασίας για την οργάνωση προτεραιοτήτων στις 

επεµβάσεις συντήρησης και την προστασία. Αποτελεί υποκειµενική εκτίµηση του 

συντηρητή και είναι πληροφορία που µεταβάλλεται στο χρόνο.  

Ακολουθεί η ανάπτυξη της µεθοδολογίας συντήρησης και η οργάνωση και 

προγραµµατισµός των απαιτούµενων επεµβάσεων ή ενεργειών και τέλος, η εφαρµογή 

µεθόδων προληπτικής ή επεµβατικής συντήρησης ή αποκατάστασης. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο του ICOM CIDOC η φθορά ή αλλοίωση είναι περίπτωση 

δραστηριότητας (Activity) που οδηγεί στη φθορά ή την αλλοίωση τεχνέργων (Physical 

Man Made Stuff) και είναι υποκλάση ενός γεγονότος τροποποίησης (Modification 

Event). 

Η εκτίµηση ενός φαινοµένου ως φθορά ή αλλοίωση γίνεται µε φυσικοχηµικά αλλά και 

µε  κοινωνικά κριτήρια. Έτσι, ως φθορά µπορεί να οριστεί η αλλοίωση ή η µετατροπή 

της µορφής ή της σύστασης ενός αντικειµένου όταν αυτή οδηγεί στη µείωση της 

αισθητικής, ιστορικής, καλλιτεχνικής, θρησκευτικής κτλ. αξίας του αντικειµένου. 

Κάθε φθορά ή αλλοίωση αντικειµένου της πολιτισµικής ή της φυσικής κληρονοµιάς 

ορίζεται από το είδος της, τη θέση που εντοπίζεται, τα αίτια που την προκαλούν το 

µηχανισµό της, την έκτασή τη και την αξιολόγησή της ως ενεργή ή µη ενεργή (σταθερή 

ή σε εξέλιξη). 

Ως προηγούµενες επεµβάσεις καταγράφονται όλες οι από πρόθεση επεµβάσεις που 

έγιναν στο αντικείµενο πριν αυτό αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής τεκµηρίωσης, 

όπως µετατροπές, επιδιορθώσεις, επιζωγραφίσεις, ή µη τεκµηριωµένες επεµβάσεις 

συντήρησης. 

Κάθε αντικείµενο της πολιτισµικής ή της φυσικής κληρονοµιάς που βρίσκεται κάτω 

από ένα καθεστώς προστασίας θα γίνει αντικείµενο συντήρησης-αποκατάστασης πολλές 

φορές κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του. Η συντήρηση-αποκατάσταση αποτελεί λοιπόν 

                                          

16 ICOM, 1984 
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ένα γεγονός, που συµβαίνει σε συγκεκριµένες χωροχρονικές συντεταγµένες, από 

κάποιον ή κάποιους δράστες επάνω σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα, µε κάποιο 

σκοπό. Ακόµη, η συντήρηση-αποκατάσταση αποτελεί µια διαδικασία που ακολουθεί 

κάποια µέθοδο, εφαρµόζει υλικά και µπορεί να αξιολογηθεί βραχυπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα από την αποτελεσµατικότητα και τις συνέπειές της. 

Κάθε διαδικασία συντήρησης – αποκατάστασης, επεµβατική ή προληπτική πρέπει να 

τεκµηριώνεται µε τρόπο ώστε να µπορεί να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί η πληροφορία 

της τεκµηρίωσης.  

Οι πληροφορίες σχετικά µε την προληπτική συντήρηση αντικειµένων της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση των ενεργειών που στοχεύουν στην 

προληπτική συντήρηση του αντικειµένου και µπορεί να περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα 

δράσεων από την σύνταξη οδηγιών µεταχείρισης, τον καθορισµό κατάλληλων 

περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης ή φύλαξης, τον προσδιορισµό µεθόδων έκθεσης 

και παρουσίασης κ.ά. 

Η προληπτική συντήρηση, όπως και η επεµβατική, έχει ως δράστη ένα φυσικό 

πρόσωπο ή φορέα και συµβαίνει σε συγκεκριµένες χωροχρονικές συντεταγµένες Μπορεί 

να έχει διαφορετικούς τύπους και λαµβάνει χώρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

ύπαρξης ενός προστατευόµενου αντικείµενου. Μπορεί να έχει κάποια µέθοδο και 

συνήθως προκύπτει από αυτήν κάποιο στοιχείο τεκµηρίωσης, όπως ένα κείµενο µε 

οδηγίες ή διαγράµµατα µετρήσεων. 

Η επεµβατική συντήρηση επεµβαίνει άµεσα στο υλικό του αντικειµένου είτε 

προσθέτοντας είτε αφαιρώντας, είτε µεταβάλλοντας ένα υλικό.   

Σύµφωνα µε το πρότυπο του ICOM CIDOC η συντήρηση - αποκατάσταση µπορεί να 

θεωρηθεί περίπτωση της κατηγορίας Modification, όπου περιλαµβάνονται 

δραστηριότητες που µεταβάλλουν σκόπιµα φυσικά αντικείµενα, ανεξάρτητα από το 

βαθµό επέµβασης. Η δηµιουργία κάποιου αντικειµένου από πρώτες ύλες, η συντήρηση-

αποκατάσταση ενός αντικειµένου, η χρήση ενός παλαιού αντικειµένου σε µια σύγχρονη 

κατασκευή. Η συντήρηση-αποκατάσταση µπορεί να θεωρηθεί τύπος της µεταβολής ή 

τροποποίησης (Modification) που πραγµατοποιείται µε κάποια συγκεκριµένη 

σκοπιµότητα.  

Η παρουσίαση της τεκµηρίωσης της συντήρησης αποκατάστασης µπορεί να γίνει σε 

κατάλληλα δοµηµένο ελεύθερο κείµενο, µε τρόπο ώστε να παρουσιάζεται η διαδικασία 

των επεµβάσεων συντήρησης στο σύνολό της. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

προτυποποίηση της διαδικασίας συντήρησης αντικειµένων µε ίδια ή παρόµοια 

προβλήµατα διατήρησης αλλά και στην ταχύτερη εισαγωγή πληροφορίας της 

τεκµηρίωσης για οµάδες αντικειµένων17. Ακόµη, η καταγραφή της πληροφορίας για τις 

επεµβάσεις συντήρησης µπορεί να οδηγήσει στην παρουσίαση συνοπτικού ιστορικού 

των επεµβάσεων, όπου ο χρήστης µπορεί να δει σε µορφή πίνακα το αντικείµενο, είδος 

                                          

17 Douglas, 1995 
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επέµβασης, σκοπό επέµβασης, θέση επέµβασης, µέθοδος επέµβασης, υλικό επέµβασης, 

ηµεροµηνία έναρξης επέµβασης, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης επέµβασης, ονοµατεπώνυµο 

υπεύθυνου επέµβασης, ονοµασία υπεύθυνου φορέα.  

Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης είναι η χωροχρονική στιγµή που θεωρούµε 

ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συντήρησης σύµφωνα µε το σκοπό και τους στόχους 

που είχαν τεθεί. Πρόκειται για ένα συµβατικό σηµείο λήξης διότι η διαδικασίες 

συντήρησης δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οριστικά, αλλά επαναλαµβάνονται 

κατά διαστήµατα. 

Η τεκµηρίωση αυτής της φάσης περιλαµβάνει πληροφορίες για το χώρο, το χρόνο, 

τους εµπλεκόµενους, το σκοπό και το αντικείµενο. Το υλικό τεκµηρίωσης µπορεί να 

είναι πρωτόκολλο παράδοσης, συµφωνητικό µεταξύ των ενδιαφεροµένων, άδεια 

εκπόνησης µελέτης, φωτογράφησης, δειγµατοληψίας, εφαρµογής µεθόδων συντήρησης 

κά. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης είναι ότι όσο 

υφίσταται ένα αντικείµενο δεν έχουν ένα οριστικό τέλος και έτσι το σύνολο των 

πληροφοριών της τεκµηρίωσης παραµένει ανοικτό καθώς υπάρχει πάντα πιθανότητα 

µελλοντικών µεταβολών, εξετάσεων, επεµβάσεων κ.τ.λ.  

Ταυτοποίηση - Καταγραφή βασικών στοιχείων ταυτότητας 
Περιγραφή – Σκοπός - Μέθοδος 

Η ταυτοποίηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας περιλαµβάνει τις 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διατήρηση της ελάχιστης πληροφορίας που 

ταυτοποιεί το αντικείµενο, το κάνει αναγνωρίσιµο και διατηρεί τις απαραίτητες 

διαχειριστικές πληροφορίες.  

Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για διαδικασία απόδοσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

ταυτοποίησης, ονοµατοδοσίας και ταξινόµησης του αντικειµένου. 

Οι πληροφορίες  για την ταυτοποίηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας 

µπορεί να προκύψουν από µακροσκοπική εξέταση, µελέτη, σύγκριση, αναγνώριση 

ιστορικών στοιχείων, διαγνωστικές εξετάσεις, βιβλιογραφικές αναφορές, δελτία 

καταγραφής κ.ά. 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ταυτοποίηση, ταξινόµηση και διαχείριση 

αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Είναι χρήσιµο οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται να είναι σύµφωνες και µε το 

πρότυπο του object ID18, που καλύπτει τις απαραίτητες πληροφορίες σε περίπτωση 

κλοπής ή απώλειας.  

Τεκµηρίωση διαδικασίας ταυτοποίησης και καταγραφής βασικών στοιχείων 

ταυτότητας 

                                          

18 Thornes, R., Dorrell, P., Lie, H., 2000 
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Καταγραφή βασικών στοιχείων ταυτότητας καταγραφή διαχειριστικών 

πληροφοριών. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Ταυτοποίηση, ταξινόµηση, διαχείριση αντικειµένου. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης  

Αριθµός καταγραφής, είδος αντικειµένου, ονοµασία, τίτλος, υλικό, δηµιουργός, 

χρονολογία κατασκευής, διαστάσεις, περιγραφή, ιστορικό, ιδιοκτήτης, βιβλιογραφία 

κ.ά. 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Καρτέλα καταγραφής, ηλεκτρονική καταγραφή, βιβλίο εισαγωγής, δελτίο δανεισµού 

αντικειµένου, µελέτη, βιβλιογραφική αναφορά, δελτίο συντήρησης κ.ά. 

Εξέταση 
Περιγραφή 

Η εξέταση είναι η προκαταρκτική διαδικασία που απαιτείται για να προσδιοριστούν και 

να αποδειχθούν η σπουδαιότητα ενός αντικειµένου, η πρωταρχική δοµή του και τα 

υλικά του, η έκταση της φθοράς του, η αλλοίωσή του και οι απώλειές του καθώς και η 

τεκµηρίωση αυτών των διαπιστώσεων19.  

Η τεχνική εξέταση περιλαµβάνει τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, 

τη διαπίστωση και καταγραφή φθορών και αλλοιώσεων, ενώ µπορεί να περιλάβει και 

διαδικασίες χρονολόγησης.  

Η τεχνική ή διαγνωστική εξέταση συνίσταται στον προσδιορισµό της σύστασης και της 

κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την 

τεκµηρίωση και τη διαπίστωση της φύσης των µεταβολών, την αποτίµηση των αιτίων 

που τις προκάλεσαν, τον προσδιορισµό του είδους και της έκτασης της απαιτούµενης 

επέµβασης συντήρησης που χρειάζεται.  

Οι µέθοδοι που µπορούν να εφαρµοσθούν στις διαδικασίες εξέτασης είναι η 

µακροσκοπική εξέταση, διαγνωστικές εξετάσεις και αναλύσεις, εφαρµογή µεθόδων 

χρονολόγησης κ.ά. 

Ο σκοπός της εφαρµογής είναι ο προσδιορισµός υλικών, τεχνικών, φθορών και 

αλλοιώσεων, η άµεση ή έµµεση χρονολόγηση. 

Τεκµηρίωση διαδικασίας εξέτασης   

Πριν από κάθε επέµβαση ο συντηρητής οφείλει να κάνει σχολαστική εξέταση και 

διερεύνηση του αντικειµένου της πολιτισµικής κληρονοµιάς και να την τεκµηριώσει 

κατάλληλα. Η τεκµηρίωση περιλαµβάνει  καταγραφές και αναφορές που προκύπτουν 

                                          

19 ICOM, 1984 
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και πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του αντικειµένου, ηµεροµηνία 

εξέτασης, ονοµατεπώνυµο υπεύθύνου, και ακόµη περιγραφή, υλικά, κατάσταση 

διατήρησης και ιστορικό20. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση αρχείου διαδικασιών και αποτελεσµάτων. αποφυγή επανάληψης 

εφαρµογής καταστρεπτικών διαγνωστικών µεθόδων, συνδυασµός ή/και σύγκριση 

αποτελεσµάτων, έµµεση χρονολόγηση. Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης, διατήρηση 

αρχείου κατάστασης διατήρησης για επεξεργασία, σύγκριση, αξιολόγηση, ιεράρχηση 

εργασιών και επεµβάσεων συντήρησης. Καθορισµός κατάλληλων υλικών και µεθόδων. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης  

Ονοµασία µεθόδου, διαδικασία τεχνικά χαρακτηριστικά, ονοµασία υπεύθυνου Φορέα, 

ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου, χρόνος εφαρµογής µεθόδου, παρατηρήσεις, αριθµός 

δείγµατος, θέση δειγµατοληψίας, ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου δειγµατοληψίας, χρόνος 

δειγµατοληψίας, παρατηρήσεις εκτίµηση κατάστασης διατήρησης, αξιολόγηση φθορών, 

διατήρηση και επεξεργασία δεδοµένων καταγραφής της κατάστασης διατήρησης, 

εκτίµηση πιθανών µελλοντικών  αλλαγών της κατάστασης διατήρησης, αξιολόγηση 

φθορών σε σταθερές ή σε εξέλιξη, κατάρτιση προτεινόµενων εργασιών συντήρησης. 

Υλικό δοκιµής, ονοµασία µεθόδου δοκιµής, σκοπός, δοκιµής χρόνος εφαρµογής 

µεθόδου, θέση εφαρµογής, κ.ά.  

Υλικό Τεκµηρίωσης  

∆ελτίο συντήρησης, µελέτη κατάστασης διατήρησης, τεχνική έκθεση, καταγραφή σε 

ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  εργασιών συντήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό 

σύστηµα τεκµηρίωσης αντικειµένου ή συλλογής καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα 

τεκµηρίωσης διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο 

σχεδιαστικής και γραφικής τεκµηρίωσης, αρχείο αποτελεσµάτων εξετάσεων και 

αναλύσεων, αρχείο καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών, φωτογραφική, 

σχεδιαστική, γραπτή τεκµηρίωση δειγµατοληψίας κ.ά. 

∆ιεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων 
Περιγραφή 

Στην τεχνική εξέταση περιλαµβάνεται η διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και 

αναλύσεων. 

«Οι διαγνωστικές εξετάσεις συνίστανται στον προσδιορισµό της σύστασης και της 

κατάστασης διατήρησης της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την ταυτοποίηση, έκταση και 

φύση των φθορών, την αξιολόγηση των αιτίων φθοράς, τον καθορισµό του είδους και 

                                          

20 A.I.C., 1994 
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της έκτασης της αναγκαίας επέµβασης συντήρησης. Επίσης, απαιτεί τη µελέτη όλης της 

σχετικής τεκµηρίωσης21» 

Στον κώδικα δεοντολογίας του Αµερικανικού Ινστιτούτου Συντήρησης (AIC) 

αναφέρεται η διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή µεθόδου 

εξέτασης: 

Η προσεκτική εξέταση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί τη βάση για όλες τις 

µελλοντικές ενέργειες του συντηρητή.  Πριν επιχειρήσει οποιαδήποτε εξέταση ή δοκιµή 

που µπορεί να προκαλέσει κάποια αλλαγή στο αντικείµενο ο συντηρητής πρέπει να 

τεκµηριώσει την αναγκαιότητα µιας τέτοιας επέµβασης. 

Πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού από το αντικείµενο της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς πρέπει να προηγηθεί η συγκατάθεση και έγκριση του ιδιοκτήτη, ή του 

υπεύθυνου κατά το νόµο. Η ποσότητα του υλικού που θα αφαιρεθεί πρέπει να είναι η 

ελάχιστη δυνατή και πρέπει να τεκµηριωθεί η διαδικασία της δειγµατοληψίας επαρκώς. 

Όταν αυτό είναι δυνατό το τµήµα που αφαιρέθηκε πρέπει να διατηρείται22. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη δειγµατοληψία από αντικείµένο που 

προστατεύεται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία χρειάζεται ειδική άδεια από το 

Υπ.Πο. 

Μέθοδοι εξέτασης είναι οι µέθοδοι που εξετάζουν την επιφάνεια ή την εσωτερική 

δοµή αντικειµένων. Προσφέρουν πληροφορίες σχετικά µε τεχνικές κατασκευής, είδος, 

έκταση τρόπο φθοράς, µεταγενέστερες επεµβάσεις και προσεγγιστική ταυτοποίηση 

υλικών. Συνήθως πρόκειται για απεικονιστικές τεχνικές που εκµεταλλεύονται την 

επίδραση διαφόρων ακτινοβολιών (UV, IR, X γ) στα υλικά κατασκευής του 

αντικειµένου. Όπως είναι η φωτογράφηση ανάκλασης στο ορατό φως (Α/Μ, έγχρωµη, 

ψηφιακή, αναλογική), η µακροφωτογράφηση, η φωτογράφηση µε εφαπτοµενικό 

φωτισµό, η χρήση ακτινογραφικών µεθόδων, οπτική µικροσκοπία, ηλεκτρονική 

µικροσκοπία σάρωσης, η υπέρυθρη φωτογράφηση ανάκλασης, η υπεριώδης 

φωτογράφηση ανάκλασης, η υπεριώδης φωτογράφηση φθορισµού κ.ά. 

Μέθοδοι ανάλυσης είναι οι µέθοδοι που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά µε τη 

φύση και τη χηµική σύσταση των υλικών. Ταξινοµούνται είτε µε κριτήριο τη 

φυσικοχηµική διαδικασία ανάλυσης είτε το φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό των υλικών.23 

Όπως είναι η περιθλασιµετρία ακτίνων Χ, η αέρια χρωµατογραφία, η φασµατοσκοπία 

µάζας, κ.ά. 

Σκοπός είναι η ταυτοποίηση υλικών, αναγνώριση τεχνικών, αλλαγές κατά τη 

διαδικασία κατασκευής του έργου, αναγνώριση του δηµιουργού, διαπίστωση 

αυθεντικότητας, ιστορίας και χρήσης, αναγνώριση επιγραφών, ιχνών και σηµαδιών, 

αναγνώριση προσθηκών, µεταβολών, επεµβάσεων, αναγνώριση στοιχείων προέλευσης 

                                          
21 E.C.C.O., 1993 

22 AIC, 1994. 

23 Ιωακείµογλου, 1989 
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(κατασκευής, χρήσης, εύρεσης), χρονολόγησης, αναγνώριση είδους, έκτασης, αιτίου 

και µηχανισµού φθοράς, αναγνώριση είδους, θέσης, τεχνικής, υλικών, έκτασης 

παλαιότερων επεµβάσεων, προσθηκών, επιδιορθώσεων, επιζωγραφίσεων. 

Τεκµηρίωση  

Καταγραφή αποτελεσµάτων εξετάσεων και αναλύσεων 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση αρχείου διαδικασιών και αποτελεσµάτων. αποφυγή επανάληψης 

εφαρµογής καταστρεπτικών διαγνωστικών µεθόδων, συνδυασµός ή/και σύγκριση 

αποτελεσµάτων, έµµεση χρονολόγηση. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Ονοµασία Μεθόδου, ∆ιαδικασία Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ονοµασία Υπεύθυνου 

Φορέα, Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου, Χρονος Εφαρµογής Μεθόδου, Παρατηρήσεις, 

Αριθµός ∆είγµατος, Θέση δειγµατοληψίας, Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου ∆ειγµατοληψίας, 

Χρόνος ∆ειγµατοληψίας, Παρατηρήσεις 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Αναφορά αποτελεσµάτων διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων,  καταγραφή σε 

ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων, 

φωτογραφικό αρχείο, αρχείο αποτελεσµάτων εξετάσεων και αναλύσεων, φωτογραφική, 

σχεδιαστική, γραπτή τεκµηρίωση δειγµατοληψίας κ.ά. 

∆ιερεύνηση αρχείων 
Περιγραφή  

Η διαδικασία συστηµατικής διερεύνησης, εξέτασης και µελέτης των αρχείων, 

αναφορών, βιβλιογραφίας κτλ. σχετικά µε το αντικείµενο.  

Σκοπός είναι η διερεύνηση του ιστορικού της κατάστασης διατήρησης, της 

τεχνολογίας κατασκευής, των πληροφοριών σχετικά µε την κατασκευή, ιστορίας, 

χρήση, λειτουργία και εύρεση που θα υποστηρίξει τη διάγνωση. 

Τεκµηρίωση  

Καταγραφή συσχετιζόµενων εγγράφων, αρχείων, βιβλιογραφίας. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Τεκµηρίωση διαπιστώσεων, διατήρηση αρχείου τεκµηρίωσης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Είδος εγγράφου, ονοµατεπώνυµο συγγραφέα/συντάκτη, έτος έκδοσης, τόπος 

έκδοσης, εκδότης κ.ά 

Υλικό Τεκµηρίωσης  
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Μελέτη κατάστασης διατήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  

εργασιών συντήρησης κ.ά. 

∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών παραγόντων 
Περιγραφή  

Η διαδικασία διερεύνησης, καταγραφής πληροφοριών σχετικά µε τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που εµπλέκονται στις διαδικασίες φθοράς των 

αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Σκοπός είναι η αποκάλυψη αιτίων και µηχανισµών φθοράς, η αξιολόγηση και η 

βελτίωση του περιβάλλοντος διατήρησης του αντικειµένου, η υποστήριξη της 

διάγνωσης, ο καθορισµός κατάλληλης µεθοδολογίας συντήρησης, ο περιορισµός ή η 

εξάλειψη των αιτίων φθοράς, η µελέτη των µηχανισµών φθοράς, η µελλοντική 

παρακολούθηση,  ο έλεγχος και η σύγκριση φαινοµένων φθοράς. 

Τεκµηρίωση  

Μετρήσεις, καταγραφή περιβαλλοντικών παραγόντων φθοράς. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση αρχείου καταγραφής περιβαλλοντικών παραγόντων για επεξεργασία, 

σύγκριση, αξιολόγηση αποτελεσµάτων. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Είδος, προέλευση, περιγραφή, µετρήσεις, µετρούµενη ιδιότητα, τιµή µέτρησης, 

µονάδα µέτρησης  όργανο µέτρησης, χρόνος µέτρησης, υπεύθυνος µέτρησης, θέση 

µέτρησης. 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Μελέτη κατάστασης διατήρησης, αρχείο καταγραφής περιβαλλοντικών παραγόντων, 

καταγραφές ηλεκτρονικών συστηµάτων κλιµατιστικών συστηµάτων, καταγραφές 

συστηµάτων παρακολούθησης ή καταγραφής περιβαλλοντικών παραγόντων κ.ά 

∆οκιµές υλικών και µεθόδων 
Περιγραφή 

Οι δοκιµές υλικών και µεθόδων περιλαµβάνουν τις διαδικασίες εφαρµογής υλικών και 

µεθόδων είτε σε δοκίµια είτε σε επιλεγµένες θέσεις του αντικειµένου.  

Πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού από το αντικείµενο της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς ή τη διενέργεια κάποιας δοκιµής πρέπει να προηγηθεί η συγκατάθεση και 

έγκριση από τον ιδιοκτήτη, ή τον υπεύθυνο κατά το νόµο24. 

Σκοπός των δοκιµών είναι η αξιολόγηση και επιλογή υλικών και µεθόδων 

                                          

24 A.I.C., 1994 
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Τεκµηρίωση  

Καταγραφή αποτελεσµάτων δοκιµών υλικών και µεθόδων  

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Καθορισµός κατάλληλων υλικών και µεθόδων,  Κατάρτιση πίνακα αξιολόγησης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Υλικό, ονοµασία µεθόδου, σκοπός, χρόνος εφαρµογής µεθόδου, θέση εφαρµογής, 

κ.ά.  

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Μελέτη κατάστασης. ∆ιατήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  

εργασιών συντήρησης, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο σχεδιαστικής και γραφικής 

τεκµηρίωσης, φωτογραφική, σχεδιαστική, γραπτή, τεκµηρίωση δοκιµών, ηµερολόγιο 

εργασιών συντήρησης 

∆ιάγνωση 
Περιγραφή 

Εντοπισµός και ερµηνεία των προβληµάτων διατήρησης µε τη βοήθεια πληροφοριών 

που προέκυψαν από τις διαδικασίες εξέτασης. Στο στάδιο της διάγνωσης συνδυάζονται, 

εκτιµώνται και ερµηνεύονται αποτελέσµατα εξετάσεων και αναλύσεων, φαινόµενα και 

τεκµήρια, µε σκοπό την ορθή εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου 

και τον καθορισµό αναγκαιοτήτων για την εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων 

συντήρησης. 

Έτσι, η διάγνωση είναι η διαδικασία εκτίµησης του συνόλου των στοιχείων που 

προκύπτουν από την εξέταση και ανάλυση, της κατάστασης διατήρησης ενός 

αντικειµένου της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Η διάγνωση περιλαµβάνει τη διαδικασία εκτίµησης της κατάστασης διατήρησης, την 

αξιολόγηση υλικών, τεχνικών κατασκευής, εξετάσεων, αναλύσεων, µετρήσεων, 

φθορών, µε σκοπό τη διεξαγωγή συµπερασµάτων για τη διατήρηση του αντικειµένου.  

Τεκµηρίωση  

Καταγραφή συµπερασµάτων από τις µεθόδους εξέτασης, µελέτη κατάστασης 

διατήρησης, εκτίµηση κατάστασης διατήρησης. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση αρχείου κατάστασης διατήρησης, µελέτη, εκτίµηση, αξιολόγηση, 

επεξεργασία εκτιµήσεων για την κατάσταση διατήρησης.  

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης. 
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Υλικό Τεκµηρίωσης  

Μελέτη της κατάστασης διατήρησης, δελτίο συντήρησης, αναφορά συντήρησης, 

αποτελέσµατα εξετάσεων αναλύσεων. 

Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης 
Περιγραφή 

Μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης που 

αφορά στη γενική αξιολόγηση  του αντικειµένου και σχετίζεται άµεση µε την εκτίµηση 

της αναγκαιότητας επέµβασης συντήρησης. Σηµαντικό κριτήριο για την εκτίµηση της 

κατάστασης διατήρησης είναι η αξιολόγηση των φθορών σε σταθερές ή εν εξελίξει 

Η εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης είναι µια µεταβλητή πληροφορία ευαίσθητη 

στο χρόνο. Σχετίζεται άµεσα µε τους ειδικούς χειρισµούς και τα µέτρα ασφάλειας που 

απαιτούνται για τη µετακίνηση, µεταφορά, έκθεση, ή δανεισµό του αντικειµένου. Η 

κατάσταση διατήρησης είναι το βασικό κριτήριο που θα επιτρέψει ή θα αποτρέψει µια 

από τις παραπάνω διαδικασίες. 

Η εκτίµηση µπορεί να γίνει µε µια συνοπτική µορφή όπως άριστη, πολύ καλή, καλή, 

κακή, πολύ κακή, Ο υπεύθυνος οφείλει σε υπόµνηµά του να περιγράψει τους 

χαρακτηρισµούς του µε κριτήριο το βαθµό απώλειας, τη σταθερότητα της κατάστασης 

του αντικειµένου, την πιθανότητα εξέλιξης των φθορών, τον κίνδυνο που διατρέχει η 

ακεραιότητα του αντικειµένου ή άλλα αντικείµενα που βρίσκονται πλησίον του, την 

ακεραιότητα του αντικειµένου και των γνωρισµάτων του. 

Σκοπός της διάγνωση είναι η αποσαφήνιση των προβληµάτων διατήρησης του 

αντικειµένου και του περιβάλλοντός του, η εκτίµηση της κατάστασης του, η ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων των επεµβάσεων συντήρησης, ο έλεγχος και η διαπίστωση της 

δυνατότητας για µεταφορά, δανεισµό, έκθεση, φύλαξη   

Τεκµηρίωση  

Καταγραφή της εκτίµησης της κατάστασης διατήρησης, δελτία κατάστασης 

διατήρησης. Καταγραφή αποτελεσµάτων εξετάσεων και αναλύσεων 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Εκτίµηση κατάστασης διατήρησης, διατήρηση αρχείου κατάστασης διατήρησης για 

επεξεργασία, σύγκριση, αξιολόγηση, ιεράρχηση εργασιών και επεµβάσεων συντήρησης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

Εκτίµηση Κατάστασης ∆ιατήρησης, Ηµεροµηνία Εκτίµησης Κατάστασης ∆ιατήρησης, 

Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου Εκτίµησης Κατάστασης ∆ιατήρησης 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Μελέτη κατάστασης διατήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  

εργασιών συντήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης διαγνωστικών 
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εξετάσεων και αναλύσεων, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο αποτελεσµάτων εξετάσεων και 

αναλύσεων, φωτογραφική, σχεδιαστική, γραπτή τεκµηρίωση δειγµατοληψίας. 

Ανάπτυξη µεθοδολογίας συντήρησης.  
Περιγραφή   

Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης καταρτίζεται η µεθοδολογία και το πρόγραµµα 

των εργασιών συντήρησης που προτείνεται να πραγµατοποιηθούν. 

Ανάπτυξη µεθοδολογίας, κατάρτιση προτάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων διατήρησης µε µεθόδους προληπτικής ή επεµβατικής 

συντήρησης.  

Μετά την εξέταση και πριν από τις επεµβάσεις ο συντηρητής πρέπει να προετοιµάσει 

ένα σχέδιο όπου θα περιγράφεται το είδος και η σειρά των προτεινόµενων εργασιών 

συντήρησης. Αυτό το σχέδιο πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την αιτιολόγηση των 

επιλογών, το σκοπό της κάθε επέµβασης, τις πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις  και 

τους ενδεχόµενους κινδύνους., Όταν αυτό είναι απαραίτητο αυτό το σχέδιο 

υποβάλλεται για έγκριση στον υπεύθυνο ή την αρµόδια αρχή 25. 

Σκοπός είναι η οργάνωση και συστηµατική εφαρµογή µεθόδων και υλικών 

επεµβατικής ή προληπτικής συντήρησης, η αποτελεσµατική διαχείριση χρόνου 

εφαρµογής, η οικονοµική διαχείριση, η θέσπιση κανόνων και περιορισµών ασφάλειας,  η 

αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση του έργο υ συντήρησης, ο έλεγχος 

ορθής εφαρµογής, η αξιολόγηση, επεξεργασία και µελέτη προτεινόµενων εργασιών 

συντήρησης, η σύγκριση αποτελεσµάτων εφαρµογής µακροπρόθεσµα και 

βραχυπρόθεσµα, η εκτίµηση και βελτίωση µεθόδων προληπτικής συντήρησης.  

Τεκµηρίωση   

Καταγραφή προτάσεων συντήρησης, µελέτη της κατάστασης διατήρησης, πρόγραµµα 

συντήρησης, χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, µελέτη εφαρµογής κ.ά. 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Έλεγχος ορθής εφαρµογής, αξιολόγηση, επεξεργασία και µελέτη προτεινόµενων 

εργασιών συντήρησης, σύγκριση αποτελεσµάτων εφαρµογής µακροπρόθεσµα και 

βραχυπρόθεσµα, οργάνωση και συστηµατική εφαρµογή µεθόδων επεµβατικής ή 

προληπτικής συντήρησης, αξιολόγηση µέτρων εφαρµογής µεθόδων επεµβατικής και 

προληπτικής συντήρησης, διατήρηση αρχείου για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό 

επεµβάσεων κ.ά. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης  

Είδος επέµβασης, χρόνος εφαρµογής, θέση και έκταση, µέθοδος, υπεύθυνος, 

τρόπος/µέθοδος, υλικό, σκοπός κ.ά. 

                                          

25 A.I.C., 1994 
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Υλικό Τεκµηρίωσης  

Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών συντήρησης, 

πρόγραµµα συντήρησης, µελέτη εφαρµογής. 

Συντήρηση 
Περιγραφή 

Η συντήρηση περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη 
διατήρηση ενός αντικειµένου της πολιτισµικής κληρονοµιάς.  

Η επεµβατική συντήρηση περιλαµβάνει επεµβάσεις στη δοµή και την επιφάνεια του 

αντικειµένου που σκοπό τους έχουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία φθοράς του 

(συντήρηση) αλλά και να αποκαταστήσουν τη µορφή του (αποκατάσταση), ενώ η 

προληπτική συντήρηση συνίσταται σε έµµεσες επεµβάσεις και ενέργειες µε σκοπό την 

επιβράδυνση και πρόληψη των φθορών µε την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία26 πριν από οποιαδήποτε επέµβαση για 

τη συντήρηση ενός αντικειµένου πρέπει να προηγηθεί µελέτη που θα κατατεθεί στον 

αρµόδιο φορέα (εφορείες αρχαιοτήτων και εγκρίνονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συµβούλιο 

Ένα από τα πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης είναι ότι δεν 

έχουν ένα οριστικό τέλος και έτσι το δελτίο συντήρησης και αλλά και το σύνολο των 

πληροφοριών της τεκµηρίωσης του κάθε αντικειµένου παραµένει ανοικτό καθώς 

υπάρχει πιθανότητα µελλοντικών επεµβάσεων.  

Σκοπός των διαδικασιών συντήρησης είναι η διατήρηση της υλικής, αισθητικής, 

ιστορικής, συµβολικής αξίας των αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς.  

Τεκµηρίωση  

Μελέτη της κατάστασης διατήρησης, καταγραφή ενεργειών προληπτικής συντήρησης, 

καταγραφή επεµβάσεων συντήρησης, καταγραφή επεµβάσεων αισθητικής 

αποκατάστασης, καταγραφή ενεργειών προληπτικής συντήρησης 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Έλεγχος ορθής εφαρµογής, αξιολόγηση, επεξεργασία και µελέτη προτεινόµενων 

εργασιών συντήρησης, σύγκριση αποτελεσµάτων εφαρµογής βραχυπρόθεσµα και 

βραχυπρόθεσµα. Εκτίµηση και βελτίωση µεθόδων προληπτικής συντήρησης. 

∆υνατότητα ελέγχου, παρακολούθησης, ρύθµισης. Αξιολόγηση µέτρων εφαρµογής 

προληπτικής συντήρησης, παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης. Αξιολόγηση 

επεµβάσεων, βελτίωση µεθόδων συντήρησης και υλικών εφαρµογής, βοήθεια στην 

επιλογή µελλοντικών µεθόδων και υλικών συντήρησης, θέσπιση περιορισµών χρήσης, 

µεταφοράς, λειτουργίας, έκθεσης, αποθήκευσης, ∆ιατήρηση αρχείου για την 

                                          

26 Νόµος 3028 (ΦΕΚ Α΄153/28 Ιουνίου 2002) αρ.43 παρ.1 
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ταυτοποίηση και τον εντοπισµό επεµβάσεων, αξιολόγηση µεθόδων αισθητικής 

αποκατάστασης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

∆ιατήρηση πληροφοριών για τα υλικά και τις µεθόδους συντήρησης, χρόνος 

εφαρµογής, θέση και έκταση, υπεύθυνος εφαρµογής, υλικό, µέθοδος. σκοπός 

επέµβασης, υπεύθυνης, θέση έκταση, µέθοδος τεχνική. 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

∆ελτίο συντήρησης, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  εργασιών 

συντήρησης, τεχνικές αναφορές, ηµερολόγιο εργασιών συντήρησης, τεχνική έκθεση, 

καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  εργασιών συντήρησης, αναφορά 

εργασιών συντήρησης. µελέτη κατάστασης διατήρησης, φωτογραφικό αρχείο 

συντήρησης,, αρχείο σχεδιαστικής και γραφικής τεκµηρίωσης, αρχείο αποτελεσµάτων 

εξετάσεων και αναλύσεων, αρχείο καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών, 

φωτογραφική, σχεδιαστική, γραπτή τεκµηρίωση δειγµατοληψίας κ.ά. 

Επεµβάσεις συντήρησης  
Περιγραφή 

Η επεµβατική συντήρηση περιλαµβάνει επεµβάσεις στο υλικό του αντικειµένου που 

σκοπό τους έχουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία φθοράς του27. Η επεµβατική 

συντήρηση περιλαµβάνει επεµβάσεις στη δοµή και την επιφάνεια του αντικειµένου µε 

την εφαρµογή διαφόρων  διαδικασιών ανάλογα µε το είδος του αντικειµένου και την 

κατάσταση διατήρησής του.  

Η ταξινόµηση των εργασιών επεµβατικής συντήρησης µε την κατά το δυνατόν 

γενίκευσή τους σε εργασίες καθαρισµού, στερέωσης σταθεροποίησης.  

Οι εργασίες καθαρισµού και αφαίρεσης υλικών από προηγούµενες επεµβάσεις µε τη 

χρήση διαφόρων µεθόδων και υλικών, έχουν σκοπό τους την αποµάκρυνση  

επικαθίσεων, αλλοιωµένων υλικών, επικαθίσεων ρύπων, επιζωγραφίσεων, υλικών από 

παλαιότερες επεµβάσεις που κρίνονται ως επιβλαβή. Σε αυτή την κατηγορία µπορούν να 

ενταχθούν επεµβάσεις απεντόµωσης και απολύµανσης αντικειµένων. 

Οι εργασίες στερέωσης, συγκόλλησης και σταθεροποίησης έχουν σκοπός τους την 

κατά το δυνατόν σταθεροποίηση της δοµής των αντικείµένων Αυτές οι διαδικασίες 

επιτυγχάνονται µε πλήθος διαφορετικών µεθόδων και υλικών που διαρκώς 

εξελίσσονται. 

Οι σωστικές επεµβάσεις είναι επεµβάσεις που γίνονται στο αντικείµενο προκειµένου 

να διασωθεί όταν δεν υπάρχει χρόνος για συστηµατική συντήρηση ή όταν χρειάζεται να 

προστατευτεί από επεµβάσεις που γίνονται κοντά του και που υπάρχει κίνδυνος να το 

επηρεάσουν, όταν ο χώρος που βρίσκεται το αντικείµενο πρόκειται να καταστραφεί κ.ά.  

                                          
27 E.C.C.O., 1993 
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Τα µέτρα που εφαρµόζονται πρέπει να µπορούν να αφαιρεθούν και να 

αντικατασταθούν µε καταλληλότερα όταν αποκτηθούν καινούριες γνώσεις. Όταν τα 

µέτρα δεν είναι δυνατόν να είναι πλήρως αναστρέψιµα δεν πρέπει να εµποδίζουν 

µελλοντικές επεµβάσεις. 

Τεκµηρίωση   

Κατά τη διάρκεια των επεµβάσεων συντήρησης ο συντηρητής οφείλει να διατηρεί 

αρχείο τεκµηρίωσης όπου θα καταγράφονται µε ηµερολογιακή σειρά οι τεχνικές και οι 

διαδικασίες που εφαρµόζονται, τα υλικά που χρησιµοποιούνται µε πληροφορίες για τη 

σύστασή τους, το είδος και η έκταση των φθορών και αλλοιώσεων και κάθε πρόσθετη 

πληροφορία ή στοιχείο αποκαλυφθεί ή εξακριβωθεί Από όλο αυτό το υλικό της 

τεκµηρίωσης πρέπει να προκύψει µια συνοπτική αναφορά που εκτός των άλλων πρέπει 

να παρέχει υποδείξεις για την περαιτέρω φροντίδα του αντικειµένου28.   

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Αξιολόγηση επεµβάσεων, βελτίωση µεθόδων συντήρησης και υλικών εφαρµογής, 

βοήθεια στην επιλογή µελλοντικών µεθόδων και υλικών συντήρησης, εµπλοκή σε 

διαδικασίες φθοράς και αλλοίωσης, περιορισµοί για τη χρήση, µεταφορά., λειτουργία, 

έκθεση, αποθήκευση,  

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση πληροφοριών για τα υλικά και τις µεθόδους συντήρησης, χρόνος 

εφαρµογής, θέση και έκταση, υπεύθυνος εφαρµογής, υλικό, µέθοδος. 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

∆ελτίο συντήρησης, ηµερολόγιο εργασιών συντήρησης, τεχνική έκθεση, καταγραφή 

σε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης  εργασιών συντήρησης, αναφορά εργασιών 

συντήρησης. 

Επεµβάσεις αποκατάστασης 
Περιγραφή 

Η αποκατάσταση συνίσταται στις άµεσες επεµβάσεις που γίνονται στο αντικείµενο που 

έχει υποστεί απώλειες, φθορές ή αλλοιώσεις, µε σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησής 

του µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο σεβασµό στην αισθητική, ιστορική και φυσική του 

ακεραιότητα29. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του επαγγέλµατος του συντηρητή από την οµάδα εργασίας 

του ICOM, εκτός από τις διαδικασίες συντήρησης, διακρίνεται ως ξεχωριστή διαδικασία 

η αποκατάσταση, που συνήθως ορίζεται ως αισθητική αποκατάσταση.. 

                                          

28 A.I.C., 1994 
29 E.C.C.O., 1993 
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Στις εργασίες αισθητικής αποκατάστασης περιλαµβάνονται επεµβάσεις καθαρισµού, 

επεµβάσεις αφαίρεσης προσθηκών, επεµβάσεις συµπληρώσεων απολεσθέντων 

τµηµάτων, χρωµατικές συµπληρώσεις, παρουσίαση σχεδίων, επεξεργασµένων 

φωτογραφιών, µακετών κ.ά. επεµβάσεις συµπληρώσεων απολεσθέντων τµηµάτων, 

χρωµατικές συµπληρώσεις, παρουσίαση σχεδίων, επεξεργασµένων φωτογραφιών, 

µακετών κ.ά.  

Σκοπός των επεµβάσεων αποκατάστασης είναι η διατήρηση της µορφής του 

αντικειµένου  και η κατανόηση του έργου από το θεατή µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

σεβασµό στην αισθητική, ιστορική και φυσική του ακεραιότητα30. 

Τεκµηρίωση   

Καταγραφή επεµβάσεων αισθητικής αποκατάστασης 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

∆ιατήρηση αρχείου για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό επεµβάσεων, αξιολόγηση 

µεθόδων αισθητικής αποκατάστασης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης   

σκοπός επέµβασης, υπεύθυνης, θέση έκταση, µέθοδος τεχνική. 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

µελέτη κατάστασης διατήρησης, τεχνική έκθεση, καταγραφή σε ηλεκτρονικό σύστηµα 

τεκµηρίωσης  εργασιών, φωτογραφικό αρχείο συντήρησης,, αρχείο σχεδιαστικής και 

γραφικής τεκµηρίωσης, αρχείο αποτελεσµάτων εξετάσεων και αναλύσεων, αρχείο 

καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών, φωτογραφική, σχεδιαστική, γραπτή 

τεκµηρίωση δειγµατοληψίας κ.ά. 

Ενέργειες προληπτικής συντήρησης 
Περιγραφή 

Η προληπτική συντήρηση: συνίσταται σε έµµεσες επεµβάσεις και ενέργειες µε σκοπό 

την επιβράδυνση και πρόληψη των φθορών µε την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών για 

την καλή διατήρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, όσο αυτό είναι συµβατό µε την 

κοινωνική χρήση και λειτουργία της. Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει τις 

διαδικασίες ασφαλούς µεταχείρισης και χρήσης, µεταφοράς, φύλαξης, αποθήκευσης και 

έκθεσης31.  

Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει διαδικασίες που έχουν σκοπό τους τη 

διατήρηση του αντικειµένου συνήθως χωρίς κάποια άµεση επέµβαση στο υλικό του. 

∆ηλαδή: τον περιβαλλοντικό έλεγχος, τις συµβουλές για τη σωστή µεταχείριση 

αντικειµένων, την ανάπτυξη µεθόδων συσκευασίας και µεταφοράς, την επιµέλεια 

                                          
30 E.C.C.O., 1993 
31 E.C.C.O., 1993 
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εκθέσεων, τρόπους ανάρτησης ή στήριξης, σύνταξη πρωτοκόλλων για επείγουσες 

καταστάσεις και φυσικές καταστροφές, τον καθορισµό περιορισµών χρήσης. 

Σκοπός.  

Επιβράδυνση και πρόληψη των φθορών µε την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών για την 

καλή διατήρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, όσο αυτό είναι συµβατό µε την 

κοινωνική χρήση και λειτουργία της 

Μέθοδος  

Ασφαλής µεταχείριση και χρήση, ασφαλής µεταφορά, φύλαξη, αποθήκευση και 

έκθεση, περιβαλλοντικός έλεγχος, συµβουλές για ασφαλή µεταχείριση, ανάπτυξη 

µεθόδων συσκευασίας και µεταφοράς, σύνταξη πρωτοκόλλου για επείγουσες 

καταστάσεις, πρωτόκολλο αντιµετώπισης καταστροφών, ∆ιαχείριση, περιορισµοί 

χρήσης. 

Τεκµηρίωση   

Καταγραφή ενεργειών προληπτικής συντήρησης 

Σκοπός διαδικασίας τεκµηρίωσης  

Εκτίµηση µεθόδων προληπτικής συντήρησης, βελτίωση µεθόδων προληπτικής 

συντήρησης, δυνατότητα ελέγχου, παρακολούθησης, ρύθµισης συνθηκών, αξιολόγηση 

µέτρων εφαρµογής προληπτικής συντήρησης, παρακολούθηση της κατάστασης 

διατήρησης. 

Πληροφορίες Τεκµηρίωσης  

Σκοπός, είδος, τρόπος, µέθοδος, υπεύθυνος 

Υλικό Τεκµηρίωσης  

Τεχνικές αναφορές, µελέτες εφαρµογής µεθόδων προληπτικής συντήρησης, πίνακες 

καταγραφής, αρχεία καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών.  

Η τεκµηρίωση της τεκµηρίωσης  
Όλα τα παραπάνω δεδοµένα της τεκµηρίωσης της συντήρησης αποκατάστασης 

τεκµηριώνονται φωτογραφικά, γραφικά, µε µεθόδους εξέτασης ή ανάλυσης, µε 

αναφορά σε κάποιο έγγραφο, έντυπο ή αρχείο, µελέτες, αναφορές, δελτία, αρχεία 

τεκµηρίωσης, βιβλιογραφία ηχητικά ντοκουµέντα, ή µε αρχεία κινούµενης εικόνας, 

ψηφιακής ή αναλογικής.  

Τα βασικά δεδοµένα της τεκµηρίωσης της συντήρησης περιλαµβάνουν σχεδόν πάντα 

φωτογραφική και γραφική τεκµηρίωση του αντικειµένου.  

Αυτή µπορεί να είναι αναλογικές χηµικές ή και ψηφιακές φωτογραφίες γενικών 

όψεων του αντικειµένου, λεπτοµέρειες, µακροφωτογραφίες, µικροφωτογραφίες, 

φωτογραφίες µε τη χρήση άλλων ακτινοβολιών κτλ.  
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Με τις φωτογραφίες ο συντηρητής επιδιώκει να τεκµηριώσει αλλά και να συγκρίνει το 

αντικείµενό του για αυτό είναι σηµαντικές πληροφορίες σχετικές µε το χρόνο λήψης, τη 

µέθοδο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πηγαίο αρχείο (εικόνα αναφοράς). 

Η γραφική τεκµηρίωση περιλαµβάνει σκίτσα, χάρτες, τοπογραφικά σχέδια, 

σχεδιαστική τεκµηρίωση, γραφική τεκµηρίωση φθορών, προτεινόµενων εργασιών, 

επεµβάσεων, αποκαταστάσεων κτλ.  

Είναι σηµαντική η τεκµηρίωση και των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διαδικασία  

ψηφιοποίησης φωτογραφιών ή γραφικών τεκµηρίων. 

Βασικές πληροφορίες για την αναγνώριση, ταυτοποίηση, ευρετηριασµό, συσχέτιση 

είναι το είδος του τεκµηρίου, ο τύπος αρχείου, ο µορφότυπος δεδοµένων, ο αριθµός 

καταγραφής. Ο αριθµός καταγραφή και το είδος του πρωτοτύπου εφόσον πρόκειται για 

ψηφιοποηµένο αντίγραφο, ο τίτλος, ο δηµιουργός του πρωτότυπου αρχείου και ο 

υπεύθυνος ψηφιοποίησης, η ανάλυση και τεχνικές πληροφορίες ψηφιοποίησης, τεχνικές 

πληροφορίες κατασκευής ή δηµιουργίας πρωτότυπου ηµεροµηνία δηµιουργίας του 

πρωτότυπου αρχείου και η ηµεροµηνία ψηφιοποίησης, ηµεροµηνία τελευτάς 

τροποποίησης, ο τίτλος και σχόλια ή παρατηρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του 

αρχείου. 

Τέλος, είναι απαραίτητο όλα τα παραπάνω να συνοδεύονται από πληροφορίες 

σχετικές µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και την άδεια χρήσης ώστε διασφαλίζεται η 

νόµιµη χρήση του να µη γίνεται παράνοµη εκµετάλλευση και µη εξουσιοδοτηµένη 

χρήσης.  
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Αναλυτική παρουσίαση του δελτίου για την τεκµηρίωση της 
συντήρησης 

Εδώ παρουσιάζεται ολόκληρη η ιεραρχική δοµή των πεδίων του δελτίου συντήρησης. 

Εµφανίζονται όλα τα πεδία και οι µεταξύ αυτών ιεραρχικές σχέσεις, καθώς επίσης οι 

στοιχειακές δοµές του κεφαλαίου 5 και την στοιχειακή δοµή <µέτρηση>, όπως 

περιγράφεται στις στοιχειακές δοµές του κεφαλαίου 7, τις οποίες τα πεδία τυχόν 

ακολουθούν. Αναδεικνύεται έτσι ο κοινός τύπος ενός µεγάλου αριθµού πεδίων και 

διευκολύνεται η κατανόηση της σηµασιολογικής τους δοµής και των συσχετισµών τους. 

  

∆ελτίο Συντήρησης (∆Σ) 

Παρατήρηση Κατάστασης ∆ιατήρησης 

 Εκτίµηση υφιστάµενης κατάστασης 

 Ηµεροµηνία εκτίµησης [ηµεροµηνία] 

 Εκτιµητής 

  Πρόσωπο [πρόσωπο] 

  Φορέας |[οργανισµός] 

 ∆ιάρκεια υφιστάµενης κατάστασης [ηµεροµηνία] 

 Σκοπός 

 Συνοπτική περιγραφή 

 Ψηφιακό αντικείµενο [ψηφιακό αντικείµενο] 

 Αναφορά σε Χρήση  

  Σκοπός  

  Σύνδεσµος 

 Αναφορά σε Επέµβαση 

  Σκοπός  

  Σύνδεσµος 

 Ανάγκες επέµβασης  

  Είδος  ανάγκης 

  ∆ιαβάθµιση 

  Συνοπτική περιγραφή 

 Αναφορές 

  Βιβλιογραφία  
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  Αρχεία 

  Άλλη Ταξινόµηση 

  Μαρτυρίες 

Τεχνική Εξέταση 

 Ονοµασία εξέτασης 

 Είδος εξέτασης 

 Κατηγορία 

 Χρόνος εφαρµογής [ηµεροµηνία] 

 ∆ειγµατοληψία 

  Είδος δειγµατοληψίας 

  Ονοµασία δειγµατοληψίας 

  Υπεύθυνος δειγµατοληψίας 

   Πρόσωπο [πρόσωπο] 

   Φορέας |[οργανισµός] 

  Χρόνος [ηµεροµηνία] 

  Περιγραφή 

  ∆είγµατα 

   Αριθµός 

   Περιγραφή 

   ∆είγµα 

    Κωδικός δείγµατος [κωδικός] 

    Είδος δείγµατος 

    Μετρήσεις 

     Μέτρηση [µέτρηση] 

  Αναπαράσταση 

   Φωτογραφία [ψηφιακό αντικείµενο] 

   Σχέδιο [ψηφιακό αντικείµενο] 

  Τόπος δειγµατοληψίας [τόπος] 

  Θέση δειγµατοληψίας 

 Θέση εφαρµογής 

 Όργανο διάγνωσης 

 Σχετικό συµβάν  

  Είδος συσχέτισης 

  Συµβάν [συµβάν] 
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 Υπεύθυνος  εξέτασης 

  Πρόσωπο [πρόσωπο] 

  Φορέας |[οργανισµός] 

 Σκοπός 

 Μέθοδος 

 Περιγραφή 

 Αποτέλεσµα εξέτασης 

  Περιγραφή αποτελέσµατος [ψηφιακό 
αντικείµενο] 

  Αναπαράσταση 

   Φωτογραφία [ψηφιακό αντικείµενο] 

   Σχέδιο [ψηφιακό αντικείµενο] 

  ∆ιάγνωση προβλήµατος 

   Είδος προβλήµατος 

   Κατηγορία 

   Θέση παρουσίασης προβλήµατος 

   Προέλευση- αίτιο 

   Περιγραφή 

   ∆ιάρκεια υφιστάµενου προβλήµατος 

[ηµεροµηνία] 

   Παρατηρήσεις 

   Αναφορές 

    Βιβλιογραφία 

    Αρχεία 

    Άλλη Ταξινόµηση 

    Μαρτυρίες 

   Αναπαράσταση 

    Φωτογραφία [ψηφιακό 
αντικείµενο] 

    Σχέδιο[ψηφιακό αντικείµενο] 

  Ανάγκες επέµβασης 

   Είδος ανάγκης 

   ∆ιαβάθµιση 

   Συνοπτική περιγραφή 
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< ∆Σ > ∆ελτίο Συντήρησης 
Ορισµός: Περιλαµβάνει τη συνολική τεκµηρίωση του αντικειµένου 

διαχείρισης του συστήµατος, δηλ. της συντήρησης κινητών 

αντικειµένων.  

Υπο-πεδία: <ΠαρατήρησηΚατάστασης∆ιατήρησης >,Παρατήρηση Κατάστασης 

∆ιατήρησης: Αναλύεται παρακάτω 

<ΤεχνικήΕξέταση >,Τεχνική Εξέταση: Αναλύεται παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΠαρατήρησηΚατάστασης∆ιατήρησης >: προαιρετική 

<ΤεχνικήΕξέταση >:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΠαρατήρησηΚατάστασης∆ιατήρησης > πολλαπλή 

<ΤεχνικήΕξέταση >:πολλαπλή 

Σύνολο τιµών:  

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα:  

Σχόλια:  

 

 

<Παρατήρηση Κατάστασης ∆ιατήρησης> Παρατήρηση Κατάστασης 
∆ιατήρησης 

Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που προκύπτει από την παρατήρηση της 

υφιστάµενης κατάστασης διατήρησης του κινητού 

Υπο-πεδία: <ΕκτίµησηΥφιστάµενηςΚατάστασης> Εκτίµηση Υφιστάµενης 

κατάστασης: πληροφορία για την εκτίµηση της υφιστάµενης 

κατάστασης 

<ΗµεροµηνίαΕκτίµησης> Ηµεροµηνία Εκτίµησης: Καταγράφεται 

η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η εκτίµηση της κατάστασης 

διατήρησης. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<ηµεροµηνία>] 

<Εκτιµητής>, Εκτιµητής:Αναλύεται παρακάτω. 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενηςΚατάστασης > 

∆ιάρκειαΥφιστάµενηςΚατάστασης: Καταγράφεται η διάρκεια της 

εκτίµησης της κατάστασης διατήρησης. Έχει τη στοιχειακή δοµή 

[<ηµεροµηνία>]. 

<Σκοπός > Σκοπός: Περιγράφεται ο σκοπός της συγκεκριµένης 

ενέργειας 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή>Συνοπτική  Περιγραφή :Εισάγεται µία 

περιγραφή/ανάλυση της κατάστασης διατήρησης. 

 <ΨηφιακόΑντικείµενο >, ΨηφιακόΑντικείµενο:Εισάγεται ένα 

αρχειακό στοιχείο π.χ µία µελέτη, σε µορφή ψηφιακού αρχείου, 

που υποστηρίζει/τεκµηριώνει τη συγκεκριµένη εκτίµηση 
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κατάστασης. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<ψηφιακόAντικείµενο>] 

– βλέπε παραπάνω 

<ΑναφοράΣεΧρήση >,Αναφορά σε Χρήση: Πληροφορία 

αναφοράς σε κάποια άλλη χρήση 

<ΑναφοράΣεΕπέµβαση >,Αναφορά σε Επέµβαση: Πληροφορία 

αναφοράς σε κάποια επέµβαση 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης >,Ανάγκες Επέµβασης: Πληροφορία που 

προσδιορίζει την ανάγκη για επέµβαση στο κινητό 

<Αναφορές>,Αναφορές:Συµπληρώνονται αναφορές 

(βιβλιογραφικές, αρχεία, µελέτες κ.λ.π.) που τεκµηριώνουν την 

κατάσταση διατήρησης. Αναλύεται  στο κεφάλαιο 6. 

Εισαγωγή: <ΕκτίµησηΥφιστάµενηςΚατάστασης> προαιρετική 

<ΗµεροµηνίαΕκτίµησης> προαιρετική 

<Εκτιµητής>, προαιρετική 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενηςΚατάστασης > προαιρετική 

<Σκοπός > προαιρετική 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή> προαιρετική 

 <ΨηφιακόΑντικείµενο > προαιρετική 

<ΑναφοράΣεΧρήση > προαιρετική 

<ΑναφοράΣεΕπέµβαση > προαιρετική 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης > προαιρετική 

<Αναφορές >προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕκτίµησηΥφιστάµενηςΚατάστασης> πολλαπλή 

<ΗµεροµηνίαΕκτίµησης> µοναδική 

<Εκτιµητής> πολλαπλή 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενηςΚατάστασης > µοναδική 

<Σκοπός > πολλαπλή 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή>µοναδική 

 <ΨηφιακόΑντικείµενο > πολλαπλή 

<ΑναφοράΣεΧρήση > πολλαπλή 

<ΑναφοράΣεΕπέµβαση > πολλαπλή 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης > πολλαπλή 

<Αναφορές > µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕκτίµησηΥφιστάµενηςΚατάστασης> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΗµεροµηνίαΕκτίµησης> τυποποιηµένης δοµής 

<Εκτιµητής> αναλύεται παρακάτω 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενηςΚατάστασης > τυποποιηµένης δοµής 

<Σκοπός> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή>κείµενο 

 <ΨηφιακόΑντικείµενο>αναλύεται παρακάτω 

<ΑναφοράΣεΧρήση> αναλύεται παρακάτω  

<ΑναφοράΣεΕπέµβαση> αναλύεται παρακάτω 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης> αναλύεται παρακάτω 
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<Αναφορές >Αναλύεται στο κεφάλαιο 6. 

Παραδείγµατα: 
 

Συµβατότητα: 
 

Σχόλια:  

 

<Εκτιµητής> Εκτιµητής 

Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για τον υπεύθυνο εκτίµησης της 

υφιστάµενης κατάστασης. 

Υπο-πεδία: <Πρόσωπο>,Πρόσωπο: Εισάγονται πληροφορίες για το πρόσωπο 

που  έκανε τη συγκεκριµένη εκτίµηση.  

<Φορέας>, Φορέας Εισάγονται πληροφορίες για τον φορέα που  

ευθύνεται για τη συγκεκριµένη εκτίµηση. Έχει τη στοιχειακή δοµή 

[<οργανισµός>]. 

Εισαγωγή: <Πρόσωπο>: προαιρετική 

<Φορέας>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Πρόσωπο>:πολλαπλή 

<Φορέας> πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Πρόσωπο> τυποποιηµένης δοµής[<πρόσωπο>]. 

<Φορέας> τυποποιηµένης δοµής[<οργανισµοί>]. 

Παραδείγµατα: <Εκτιµητής >  

           <Πρόσωπο> 

                 <Ονοµατεπώνυµο> ∆.Λ 

Συµβατότητα: <Πρόσωπο> CIDOC CRM (E39 Actor:isA: E21 Person) 

<Φορέας>: CIDOC CRM (E39 Actor :isA:E74 Group) 

Σχόλια: 
 

 

<ΑναφοράΣεΕπέµβαση> Αναφορά Σε Επέµβαση 

Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που παραπέµπει σε 

στοιχεία/πληροφορίες για µία επέµβαση που σχετίζεται µε την 

υφιστάµενη κατάσταση. 

Υπο-πεδία: <Σκοπός >,Σκοπός  Εισάγονται πληροφορίες για το σκοπό 

που γίνεται η αναφορά αυτή 

<Σύνδεσµος >, Σύνδεσµος Εισάγεται ένας σύνδεσµος – 

αναφορά σε µία φάση επέµβασης 

Εισαγωγή: <Σκοπός > προαιρετική 

<Σύνδεσµος >: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Σκοπός > πολλαπλή 

<Σύνδεσµος >µοναδική 
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Σύνολο τιµών: <Σκοπός > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Σύνδεσµος > Σύνδεσµος προς µία <Φάση Επέµβασης > 

Παραδείγµατα: 
 

Συµβατότητα: 
 

Σχόλια: 
 

<ΑναφοράΣεΧρήση> Αναφορά Σε Χρήση 

Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που παραπέµπει σε 

στοιχεία/πληροφορίεςγια µία χρήση που σχετίζεται µε την 

υφιστάµενη κατάσταση 

Υπο-πεδία: <Σκοπός >,Σκοπός  Εισάγονται πληροφορίες για το σκοπό 

που γίνεται η αναφορά αυτή 

<Σύνδεσµος >, Σύνδεσµος Εισάγεται ένας σύνδεσµος – 

αναφορά σε µία φάση χρήσης 

Εισαγωγή: <Σκοπός > προαιρετική 

<Σύνδεσµος >: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Σκοπός > πολλαπλή 

<Σύνδεσµος >µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Σκοπός > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Σύνδεσµος >: Σύνδεσµος σε µία <Φάση Χρήσης> 

Παραδείγµατα: 
 

Συµβατότητα: 
 

Σχόλια: 
 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης> Ανάγκες Επέµβασης 

Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που προσδιορίζει τις ανάγκες για 

επέµβαση στο µνηµείο 

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΑνάγκης>,Είδος Ανάγκης  Καταγράφεται το είδος της 

ανάγκης 

<∆ιαβάθµιση> ∆ιαβάθµιση :Εκτιµάται η ανάγκη µέσω µίας 

διαβάθµισης 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή> Συνοπτική Περιγραφή :Εισάγεται µία 

περιγραφή/ανάλυση της ανάγκης επέµβασης 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΑνάγκης> προαιρετική 

<∆ιαβάθµιση> προαιρετική 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΑνάγκης> πολλαπλή 

<∆ιαβάθµιση> µοναδική 

<ΣυνοπτικήΠεριγραφή> µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΑνάγκης> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<∆ιαβάθµιση>κείµενο 
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<ΣυνοπτικήΠεριγραφή> κείµενο 

Παραδείγµατα: 
 

Συµβατότητα: 
 

Σχόλια: 
 

 

<ΤεχνικήΕξέταση> Τεχνική Εξέταση 

Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή 

τεχνικών εξετάσεων-αναλύσεων. Η εξέταση συνίσταται στον 

προσδιορισµό της σύστασης και της κατάστασης διατήρησης του 

κινητού, την τεκµηρίωση και τη διαπίστωση της φύσης των 

µεταβολών και την αποτίµηση των αιτίων που τις προκάλεσαν.  

Υπο-πεδία: <Ονοµασία Εξέτασης>,Ονοµασία Εξέτασης: Καταγράφεται η 

ονοµασία της µεθόδου  διαγνωστικής εξέτασης  

<ΕίδοςΕξέτασης>, ΕίδοςΕξέτασης:Προσδιορίζεται το είδος της 

µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε. 

<Κατηγορία >Κατηγορία:Μία κατηγοριοποίηση της εξέτασης που 

διενεργήθη. 

<ΧρόνοςΕφαρµογής>,Χρόνος Εφαρµογής: Καταγράφεται ο 

χρόνος εφαρµογής της µεθόδου. Έχει τη στοιχειακή 

δοµή:[<ηµεροµηνία>]. 

<∆ειγµατοληψία> ∆ειγµατοληψία: Αναλύεται παρακάτω 

<ΘέσηΕφαρµογής>,Θέση Εφαρµογής: Καταγράφεται η θέση 

εφαρµογής  µίας εξέτασης 

<Όργανο∆ιάγνωσης >Όργανο∆ιάγνωσης Εισάγεται πληροφορία 

για το όργανο που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη διάγνωση. 

<ΣχετικόΣυµβάν>, ΣχετικόΣυµβάν:Εισάγεται πληροφορία για ένα 

συµβάν ή µία ενέργεια που σχετίζεται µε τη διεξαγωγή της 

διαγνωστικής εξέτασης. 

<ΥπεύθυνοςΕξέτασης>, Υπεύθυνος Εξέτασης: Αναλύεται 

παρακάτω. 

<Σκοπός>, Σκοπός:Προσδιορίζεται ο σκοπός της εξέτασης. 

<Μέθοδος> Μέθοδος: Συµπληρώνεται η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη εξέταση 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Συµπληρώνεται µία περιγραφή ή ένα 

σχόλιο σχετικά µε την εξέταση. 

<ΑποτέλεσµαΕξέτασης>, Αποτέλεσµα Εξέτασης: Αναλύεται 

παρακάτω. 

Εισαγωγή: <Ονοµασία Εξέτασης> προαιρετική 

<ΕίδοςΕξέτασης> προαιρετική 

<Κατηγορία > προαιρετική 
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<ΧρόνοςΕφαρµογής> προαιρετική 

<Όργανο∆ιάγνωσης > προαιρετική 

<ΣχετικόΣυµβάν> προαιρετική 

<ΥπεύθυνοςΕξέτασης> προαιρετική 

<Σκοπός> προαιρετική 

<Περιγραφή> προαιρετική 

<ΘέσηΕφαρµογής> προαιρετική 

<ΑποτέλεσµαΕξέτασης> προαιρετική 

<Μέθοδος> προαιρετική 

<∆ειγµατοληψία> προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία Εξέτασης> πολλαπλή 

<ΕίδοςΕξέτασης> πολλαπλή 

<Κατηγορία > πολλαπλή 

<ΧρόνοςΕφαρµογής> µοναδική 

<Όργανο∆ιάγνωσης > πολλαπλή 

<ΣχετικόΣυµβάν> πολλαπλή 

<ΥπεύθυνοςΕξέτασης> πολλαπλή 

<Σκοπός> πολλαπλή 

<Περιγραφή> µοναδική 

<ΘέσηΕφαρµογής> πολλαπλή 

<ΑποτέλεσµαΕξέτασης> πολλαπλή 

<Μέθοδος> πολλαπλή 

<∆ειγµατοληψία> πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία Εξέτασης> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΕίδοςΕξέτασης> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κατηγορία > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΧρόνοςΕφαρµογής>στοιχειακής δοµής τύπου< ηµεροµηνίας> 

<Όργανο∆ιάγνωσης > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΣχετικόΣυµβάν>αναλύεται παρακάτω 

<ΥπεύθυνοςΕξέτασης> αναλύεται παρακάτω 

<Σκοπός> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Περιγραφή>κείµενο 

<ΘέσηΕφαρµογής> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΑποτέλεσµαΕξέτασης>: αναλύεται παρακάτω 

<Μέθοδος> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<∆ειγµατοληψία> αναλύεται παρακάτω 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα εξέτασηςς: 

<ΤεχνικήΕξέταση > 

     <ΕίδοςΕξέτασης>:Μη καταστρεπτική 

     <ΟνοµασίαΕξέτασης>: Φωτογράφηση στο ορατό 

    <ΧρόνοςΕφαρµογής> 

         <Από>1-5-2002 

         <Έως> 3-5-2002 
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    <ΘέσηΕφαρµογής>: Στις επιφάνειες του πίνακα 

    <Αποτέλεσµα> 

    <ΣχετικόΣυµβάν>: 

    <Όργανο∆ιάγνωσης >: Φωτογραφική µηχανή Digital 

Canon 

    <ΥπεύθυνοςΕξέτασης>  

           <Πρόσωπο> 

                 <Ονοµατεπώνυµο> Μ.Μαµαλάκη 

    <Σκοπός>: ∆ιάγνωση αιτιών και έκτασης µεταβολών. 

    <Περιγραφή>: 

Συµβατότητα: <ΕίδοςΕξέτασης>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: P2 

has type/is type of: E55 Type) , CDWA (Condition/Examination 

History - Type) 

<ΟνοµασίαΕξέτασης>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: 

P1 is identified by/identifies: E41 Appellation), 

<ΧρόνοςΕφαρµογής>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: 

P4 has time-span /is time-span of: E52 Time-Span), CDWA 

(Condition/Examination History – Date), SPECTRUM (Technical 

assessment date) 

<∆ειγµατοληψία> CIDOC CRM (E7 Activity) 

<ΘέσηΕφαρµογής>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: P7 

took place at /witnessed: E53 Place), CDWA 

(Condition/Examination History – Place) 

<Αποτέλεσµα>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: P35 has 

identified /identified by: E3 Condition State) 

<ΣχετικόΣυµβάν>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: 
P15 Was influenced by /influenced: E5 Event), CDWA 
(Context – Event) 
<Όργανο∆ιάγνωσης >: CIDOC CRM (E14 Condition 
Assessment: P16 used specific object /was used for: E70 
Thing) 
<Μέθοδος> CIDOC CRM (E14 Condition 
Assessment: P16 used specific object /was used for: E70 
Thing) 
<ΥπεύθυνοςΕξέτασης>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: 

P14 Carried out by/performed:E39 Actor) , sessor), CHIN 

(Examiner) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: P21 had 

general purpose /waCDWA (Condition/Examination History –

Agent), SPECTRUM (Technical ass purpose of: E55 Type) 

<Περιγραφή>: CIDOC CRM (E14 Condition Assessment: P3 has 

note:Ε62 String), CDWA (Condition/Examination History – 

Description) 
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Σχόλια: <ΣχετικόΣυµβάν> Η συγκεκριµένη πληροφορία συνίσταται να 

χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις συσχέτισης της εξέτασης µε άλλα 

γεγονότα, δραστηριότητες, επεµβάσεις. (όταν π.χ έχουµε 

πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν από µία δειγµατοληψία, 

παράλληλα µε την εξέταση,και σχετίζονται µεταξύ τους.) 

<ΥπέυθυνοςΕξέτασης> Υπεύθυνος Εξέτασης 

Ορισµός: ∆ηλώνεται ο υπεύθυνος (φορέας ή φυσικό πρόσωπο) διεξαγωγής 

της τεχνικής εξέτασης 

Υπο-πεδία: <Πρόσωπο>, Πρόσωπο: Νοείται το πρόσωπο που διεξήγαγε τη 

διαγνωστική εξέταση. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>]. 

<Φορέας>, Φορέας : Νοείται ο φορέας που ευθύνεται για την 

οργάνωση και διεξαγωγή της διαγνωστικής εξέτασης.  

Εισαγωγή: <Πρόσωπο>: προαιρετική 

<Φορέας>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Πρόσωπο>: πολλαπλή 

<Φορέας>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Πρόσωπο> τυποποιηµένης δοµής – βλ.[<πρόσωπο>]. 

<Φορέας>: τυποποιηµένης δοµής – βλ. [<οργανισµός>]. 

Παραδείγµατα:   <ΥπεύθυνοςΕξέτασης>  

           <Πρόσωπο(1)> 

                 <Ονοµατεπώνυµο> Β.Λ 

          <Φορέας > 

                 <Επωνυµία>13 ΕΒΑ 

Συµβατότητα: <Πρόσωπο> CIDOC CRM (E39 Actor:isA: E21 Person) 

<Φορέας>: CIDOC CRM (E39 Actor :isA:E74 Group)  

Σχόλια: 
 

 

<∆ειγµατοληψία > ∆ειγµατοληψία 

Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία δειγµατοληψίας 

που αποτελεί µέρος µίας εξέτασης. Αποτελεί είδος εξέτασης που 

χρήζει τεκµηρίωσης. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας>,Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας: 

Συµπληρώνεται ένας τίτλος για τη δειγµατοληψία.  

<Είδος>, Είδος:Καταγράφεται ένας  χαρακτηρισµός για τη 

συγεκριµένη δειγµατοληψία. 

<Χρόνος>,Χρόνος: Καταγράφεται η ηµεροµηνία που έγινε η 

δειγµατοληψία. Έχει τη στοιχειακή δοµή:[<ηµεροµηνία>]. 

<Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας>, Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας: 

Αναλύεται παρακάτω. 

<Περιγραφή >,Περιγραφή: Ελεύθερο κείµενο που περιγράφει τη 
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δειγµατοληψία 

<∆είγµατα>,∆είγµατα: Αναλύεται παρακάτω. 

<Αναπαράσταση>, Αναπαράσταση : Παρέχεται µία φωτογραφική ή 

σχεδιαστική απεικόνιση της διαδικασίας . Αναλύεται παρακάτω. 

<Τόπος∆ειγµατοληψίας >, Τόπος ∆ειγµατοληψίας:Προσδιορίζεται 

ο τόπος όπου διενεργήθηκε η δειγµατοληψία  

<Θέση∆ειγµατοληψίας>,Θέση ∆ειγµατοληψίας: Καταγράφεται η 

θέση απ’ όπου ελήφθησαν δείγµατα 

Εισαγωγή: <Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας> προαιρετική 

<Είδος> προαιρετική 

<Χρόνος> προαιρετική 

<Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας> προαιρετική 

<Περιγραφή > προαιρετική 

 <∆είγµατα>υποχρεωτική 

 <Αναπαράσταση> προαιρετική 

<Τόπος∆ειγµατοληψίας > προαιρετική 

<Θέση∆ειγµατοληψίας>προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας>µοναδική 

<Είδος> πολλαπλή 

<Χρόνος> µοναδική 

<Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας> πολλαπλή 

<Περιγραφή > µοναδική 

<∆είγµατα>, µοναδική 

<Αναπαράσταση> µοναδική 

<Τόπος∆ειγµατοληψίας > µοναδική 

<Θέση∆ειγµατοληψίας>πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας>ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Είδος> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Χρόνος>στοιχειακής δοµής 

<Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας> αναλύεται παρακάτω 

<Περιγραφή > κείµενο 

 <∆είγµατα> αναλύεται παρακάτω 

 <Αναπαράσταση>αναλύεται παρακάτω 

<Τόπος∆ειγµατοληψίας > στοιχειακής δοµής <τόπος> 

<Θέση∆ειγµατοληψίας> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Ονοµασία ∆ειγµατοληψίας> CIDOC CRM (E7 Activity: P1 is 

identified by/identifies: E41 Appellation), 

<Είδος> CIDOC CRM (E7 Activity: P2 has type/is type of: E55 

Type) 

<Χρόνος> CIDOC CRM (E7 Activity: P4 has time-span /is time-

span of: E52 Time-Span), 

<Υπεύθυνος∆ειγµατοληψίας>: CIDOC CRM (E7 Activity :P14 was 
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carried out by:E39 Actor), 

<Περιγραφή > CIDOC CRM (P3 has note: E62 String) 

 <∆είγµατα>, CIDOC CRM (E1 CRM Entity /E70 Thing) 

<Τόπος∆ειγµατοληψίας > >: CIDOC CRM (E7 Activity :P7 took 

place at /witnessed: E53 Place), 

<Αναπαράσταση> CIDOC CRM (E1 CRM Entity /E70 Thing : P138 

represents /has representation: E36 Visual Item) 

Σχόλια: 
 

  

<Αναπαράσταση> Αναπαράσταση  
Ορισµός: Αναπαράσταση της διαδικασίας σε φωτογραφία ή και σχέδιο. 

Υπο-πεδία: <Φωτογραφία>, Φωτογραφία Εισάγεται φωτογραφία που 

αναπαριστά τη διαδικασία. Έχει τη στοιχειακή 

δοµή:[<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

<Σχέδιο>, Σχέδιο : Εισάγεται σχέδιο που αναπαριστάτη 

διαδικασία. Έχει τη στοιχειακή δοµή: [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Εισαγωγή: <Φωτογραφία> : προαιρετική 

<Σχέδιο> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Φωτογραφία> : πολλαπλή 

<Σχέδιο> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Φωτογραφία> : τυποποιηµένης µορφής 

<Σχέδιο> : τυποποιηµένης µορφής 

Παραδείγµατα: <Αναπαράσταση> 

     <Φωτογραφία> 

             <Περιγραφή> Φωτογραφία δειγµατοληψίας 

             <Σύνδεσµος>C:/arxeio_psifiakon_ikonwn/321.jpg 

Συµβατότητα: <Φωτογραφία> CIDOC CRM (E36 Visual Item: P67 refers to 
/is referred to by: E38 Image), MIDAS (Resources), CDWA 
(Related Visual Documentation) 

<Σχέδιο> CIDOC CRM (E36 Visual Item: P67 refers to /is 
referred to by: E73 Information Object), MIDAS (Resources), 
CDWA (Related Visual Documentation) 

Σχόλια:  

 

<Υπέυθυνος∆ειγµατοληψίας> Υπεύθυνος ∆ειγµατοληψίας 

Ορισµός: ∆ηλώνεται ο υπεύθυνος (φορέας ή φυσικό πρόσωπο) που 

συµµετείχε σε/διενήργησε µία δειγµατοληψία 

Υπο-πεδία: <Πρόσωπο>, Πρόσωπο: Νοείται το πρόσωπο που διεξήγαγε τη 

δειγµατοληψία . Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>]. 

<Φορέας>, Φορέας : Νοείται ο φορέας που ευθύνεται για τη 
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διεξαγωγή της δειγµατοληψίας.  

Εισαγωγή: <Πρόσωπο>: προαιρετική 

<Φορέας>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Πρόσωπο>: πολλαπλή 

<Φορέας>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Πρόσωπο> τυποποιηµένης δοµής – βλ.[<πρόσωπο>]. 

<Φορέας>: τυποποιηµένης δοµής – βλ. [<οργανισµός>]. 

Παραδείγµατα:   <ΥπεύθυνοςΕξέτασης>  

           <Πρόσωπο(1)> 

                 <Ονοµατεπώνυµο> Β.Λ 

          <Φορέας > 

                 <Επωνυµία>13 ΕΒΑ 

Συµβατότητα: <Πρόσωπο> CIDOC CRM (E39 Actor:isA: E21 Person) 

<Φορέας>: CIDOC CRM (E39 Actor :isA:E74 Group)  

Σχόλια: 
 

 

<∆είγµατα > ∆είγµατα 
Ορισµός: Η πληροφορία περιγράφει τα  δείγµατα που λαµβάνονται από το 

αντικείµενο κατά την διεξαγωγή µίας δειγµατοληψίας.  

Υπο-πεδία: <Αριθµός >Αριθµός: µία αριθµητική ένδειξη που αντιπροσωπεύει 

το σύνολο των δειγµάτων που ελήφθησαν 

<Περιγραφή> Περιγραφή: Εισάγεται µία περιγραφή για το δείγµα 

<∆είγµα >, ∆είγµα Αναλύεται παρακάτω 

Εισαγωγή: <Αριθµός >υποχρεωτική 

<Περιγραφή> προαιρετική 

< ∆είγµα > : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Αριθµός >µοναδική 

<Περιγραφή> µοναδική 

< ∆είγµα > : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Αριθµός >αριθµός 

<Περιγραφή> κείµενο 

< ∆είγµα >βλ. παρακάτω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: < ∆είγµα > : CIDOC CRM (E19 Physical Object) 
<Αριθµός > CIDOC CRM (E60 Number) 

<Περιγραφή> CIDOC CRM (P3 has note: E62 String) 

Σχόλια:  

 

<∆είγµα > ∆είγµα 
Ορισµός:  Εισάγεται πληροφορία που περιγράφει το κάθε  δείγµα που 
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λαµβάνεται από το αντικείµενο 

Υπο-πεδία: <Κωδικός∆είγµατος>,Κωδικός∆είγµατος: Εισάγεται ο κωδικός του 

δείγµατος. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>].  

<Είδος δείγµατος >, Είδος δείγµατος : Εισάγεται η κατηγορία στην 

οποία ανήκει το δείγµα 

<Μετρήσεις > Μετρήσεις: Αναλύεται παρακάτω.  

Εισαγωγή: <Κωδικός∆είγµατος> προαιρετική 

<Είδος δείγµατος > προαιρετική 

<Μετρήσεις >:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Κωδικός∆είγµατος> µοναδική 

<Είδος δείγµατος > πολλαπλή 

<Μετρήσεις >:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κωδικός∆είγµατος> τυποποιηµένης δοµής 

<Είδος δείγµατος > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Μετρήσεις >: βλ. παρακάτω 

Παραδείγµατα:   

Συµβατότητα: <Κωδικός∆είγµατος> CIDOC CRM (E18 Physical Thing: P141 

assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) 

<Είδος∆είγµατος >: CIDOC CRM (E18 Physical Thing: P2 has type 

/is type of: E55 Type)  

<Μετρήσεις >: CIDOC CRM (E16 Measurement) 

Σχόλια:  

 

<Μετρήσεις > Μετρήσεις 
Ορισµός:  Εισάγεται πληροφορία που περιγράφει τις µετρήσεις που έγιναν 

για το συγκεκριµένο δείγµα. 

Υπο-πεδία: <Μέτρηση> Μέτρησης: Τεκµηριώνεται κάθε µέτρηση χωριστά 

που έγινε για το συγκεκριµένο δείγµα. Είναι στοιχειακής δοµής 

τύπου <µέτρηση> 

Εισαγωγή: <Μέτρηση>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Μέτρηση > πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: < Μέτρηση > τυποποιηµένης δοµής 

Παραδείγµατα:   

Συµβατότητα: < Μέτρηση >: CIDOC CRM (E16 Measurement) 

Σχόλια:  

 

<ΑποτέλεσµαΕξέτασης> Αποτέλεσµα Εξέτασης 

Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες σχετικά µε το αποτέλεσµα µίας εξέτασης 

Υπο-πεδία: <ΠεριγραφήΑποτελέσµατος>,Περιγραφή Αποτελέσµατος: 

Περιγράφεται το αποτέλεσµα της εκάστοτε ενέργειας. 
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<Αναπαράσταση>, Αναπαράσταση : Παρέχεται µία απεικόνιση του 

συγκεκριµένου αποτελέσµατος σε φωτογραφία ή σχέδιο ή και στα 

δύο. Αναλύεται παραπάνω. 

<∆ιάγνωση Προβλήµατος >∆ιάγνωση Προβλήµατος: Παρέχεται 

µία πλήρης διάγνωση του προβλήµατος 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης>ΑνάγκεςΕπέµβασης :Εκτίµηση για τις 

ανάγκες επέµβασης στο µνηµείο 

Εισαγωγή: <ΠεριγραφήΑποτελέσµατος>: προαιρετική 

<Αναπαράσταση>: προαιρετική 

<∆ιάγνωση Προβλήµατος > προαιρετική 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης> προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΠεριγραφήΑποτελέσµατος>: πολλαπλή 

<Αναπαράσταση>: µοναδική 

<∆ιάγνωση Προβλήµατος > πολλαπλή 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης> πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΠεριγραφήΑποτελέσµατος>: στοιχειακής δοµής – βλ. <ψηφιακό 

αντικείµενο> 

<Αναπαράσταση>:Αναλύεται παραπάνω 

<∆ιάγνωση Προβλήµατος > Αναλύεται παρακάτω 

<ΑνάγκεςΕπέµβασης> Αναλύεται παραπάνω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΠεριγραφήΑποτελέσµατος>: CIDOC CRM (E1 CRM Entity /E70 

Thing: P3 has note: E62 String) 

<Αναπαράσταση> CIDOC CRM (E1 CRM Entity /E70 Thing : P138 

represents /has representation: E36 Visual Item) 

Σχόλια: 
 

 

<∆ιάγνωσηΠροβλήµατος> ∆ιάγνωση Προβλήµατος 

Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες πουαφορούν στη διάγνωση 

προβληµάτων που µεταβάλλουν την κατάσταση ενός 

αντικειµένου. ∆ιαπιστώνεται η φύση των µεταβολών και η 

αποτίµηση των αιτίων που τις προκάλεσαν.  

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΠροβλήµατος>, ΕίδοςΠροβλήµατος:Προσδιορίζεται το 

είδος του προβλήµατος 

<Κατηγορία >Κατηγορία:Μία κατηγοριοποίηση του 

προβλήµατος 

<ΘέσηΠαρουσίασηςΠροβλήµατος>,Θέση Παρουσίασης 

Προβλήµατος:Καταγράφεται η θέση όπου εντοπίζεται το 

πρόβληµα 

<Προέλευση/Αίτιο >,Προέλευση/Αίτιο:Συµπληρώνονται 

στοιχεία για τα αίτια  ή την προέλευση του προβλήµατος 



Τεκµηρίωση  συντήρησης 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

44

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Συµπληρώνεται µία περιγραφή ή 

ένα σχόλιο σχετικά µε την διάγνωση 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενουΠροβλήµατος >, 

∆ιάρκειαΥφιστάµενουΠροβλήµατος: Καταγράφεται η διάρκεια 

που εµφανίζει το πρόβληµα. Έχει τη στοιχειακή 

δοµή:[<ηµεροµηνία>]. 

<Παρατηρήσεις>, Παρατηρήσεις: Συµπληρώνονται 

παρατηρήσεις σχετικά µε το πρόβληµα και τη διάγνωση 

<Αναφορές >,Αναφορές:Συµπληρώνονται αναφορές 

(βιβλιογραφικές, αρχεία, µελέτες κ.λ.π.) που τεκµηριώνουν την 

διάγνωση. Αναλύεται στο κεφάλαιο 6. 

<Αναπαράσταση>, Αναπαράσταση : Παρέχεται µία απεικόνιση 

του συγκεκριµένου προβλήµατος σε φωτογραφία ή σχέδιο ή και 

στα δύο. Αναλύεται παραπάνω. 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΠροβλήµατος>, προαιρετική 

<Κατηγορία > προαιρετική 

 <ΘέσηΠαρουσίασηςΠροβλήµατος> προαιρετική 

<Προέλευση/Αίτιο > προαιρετική 

<Περιγραφή> προαιρετική 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενουΠροβλήµατος > προαιρετική 

<Παρατηρήσεις>προαιρετική 

<Αναφορές > προαιρετική 

<Αναπαράσταση> προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΠροβλήµατος>, πολλαπλή 

<Κατηγορία > πολλαπλή 

<ΘέσηΠαρουσίασηςΠροβλήµατος> πολλαπλή 

<Προέλευση/Αίτιο > πολλαπλή 

<Περιγραφή> µοναδική 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενουΠροβλήµατος > µοναδική 

<Παρατηρήσεις> µοναδική 

<Αναφορές > µοναδική 

<Αναπαράσταση>µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΠροβλήµατος>, ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κατηγορία > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

 <ΘέσηΠαρουσίασηςΠροβλήµατος> ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Προέλευση/Αίτιο > ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Περιγραφή> κείµενο 

<∆ιάρκειαΥφιστάµενουΠροβλήµατος > τυποποιηµένης δοµής 

<Παρατηρήσεις> κείµενο 

<Αναφορές > αναλύεται  στο κεφάλαιο 6 

<Αναπαράσταση>αναλύεται παραπάνω 

Παραδείγµατα:  
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Συµβατότητα:  

Σχόλια:  
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