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 5    Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 
Πάνος Κωνσταντόπουλος, Χρυσούλα Μπεκιάρη, Μάρτιν Ντέρ 

 

 

Εισαγωγή 
Με την εξαίρεση των εγγενώς ψηφιακών πολιτισµικών αντικειµένων (εικόνες, βίντεο, 

µουσική, κείµενα, παραγωγές εικονικής πραγµατικότητας, κ.α.), το υπόλοιπο ψηφιακό 

πολιτισµικό απόθεµα είναι προϊόν ψηφιακής τεκµηρίωσης των πολιτισµικών 

αντικειµένων. Υπενθυµίζουµε ότι τα πολιτισµικά αντικείµενα µπορεί να είναι υλικά 

αντικείµενα ή νοητικά αντικείµενα (π.χ., ένα µουσικό έργο), τα οποία, βεβαίως, έχουν 

υλικούς φορείς (π.χ., δίσκος βινυλίου, CD). Σε µία αφηρηµένη θεώρηση, η διαδικασία 

της τεκµηρίωσης γενικώς καταγράφει και περιγράφει επιλεγµένα αντικείµενα 

παράγοντας πληροφορίες (δεδοµένα χρήσιµα για κάποιο σκοπό) σχετικές µε αυτά. Οι 

παραδοσιακοί, µη ψηφιακοί τρόποι τεκµηρίωσης οδηγούν στη δηµιουργία επί µέρους 

αρχείων δελτίων, κειµένων, φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, ηχητικών εγγραφών, 

κλπ. Τα αρχεία αυτά διαφέρουν ριζικά ως προς την πληροφορία που περιέχουν, τον 

τρόπο έκφρασής της, ακόµη και τον υλικό φορέα τους, και, οπωσδήποτε διαφέρουν ως 

προς τη φυσική τους υπόσταση από τα αντικείµενα που τεκµηριώνουν. Η ουσιώδης 

διαφορά της ψηφιακής τεκµηρίωσης έγκειται ακριβώς στην «φυσική» ψηφιακή  

συγγένεια των επί µέρους αρχείων µεταξύ τους καθώς επίσης µε τα ψηφιακά 

υποκατάστατα των αρχικών αντικειµένων ή τα ίδια τα εγγενώς ψηφιακά αντικείµενα. 

Στην ψηφιακή, λοιπόν, εκδοχή της τεκµηρίωσης, η γενική διαδικασία περιλαµβάνει 

τέσσερις επί µέρους κλάδους (βλ. σχήµα 1): 

• την αρχική (συχνά προηγούµενη) δηµιουργία µη ψηφιακών αρχείων 

τεκµηρίωσης, 

• την τεκµηρίωση µέσω ειδικού λογισµικού, που δηµιουργεί απ’ ευθείας αρχεία 

ψηφιακών δεδοµένων, 

• την ψηφιοποίηση των µη ψηφιακών αρχικών αντικειµένων, καθώς και των µη 

ψηφιακών αρχείων τεκµηρίωσης, που δηµιουργεί ψηφιακά υποκατάστατα 

εκατέρων και 
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• την ψηφιακή τεκµηρίωση των ψηφιακών υποκαταστάτων και των εγγενώς 

ψηφιακών αντικειµένων, που δηµιουργεί αρχεία µεταδεδοµένων. 

Το προϊόν της διαδικασίας περιλαµβάνει  

• δεδοµένα τεκµηρίωσης υλικών και νοητικών αντικειµένων, 

• ψηφιακά αντικείµενα (υποκατάστατα ή εγγενώς ψηφιακά) και 

• δεδοµένα τεκµηρίωσης ψηφιακών αντικειµένων (µεταδεδοµένα), 

που όλα τους έχουν ψηφιακή υπόσταση, αποτίθενται σε διαφορετικούς, εν γένει, 

ταµιευτήρες, και συναποτελούν, µαζί µε το περιεχόµενο και άλλων αναλόγων 

ταµιευτήρων, το ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα. Η διασύνδεση του περιεχοµένου αυτών 

των ταµιευτήρων, την οποία πραγµατευόµαστε στο Β’ Μέρος της µελέτης, δηµιουργεί 

ένα δυνάµει ενιαίο πληροφοριακό χώρο, ικανό να υποστηρίξει σύνθετες ερευνητικές, 

εκπαιδευτικές, εκθεσιακές κ.α. δραστηριότητες, πολλαπλασιάζοντας έτσι την αξία του 

αθροιστικού ψηφιακού περιεχοµένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήµα 1.  Η γενική διαδικασία της ψηφιακής τεκµηρίωσης 
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Γενική δοµή δελτίου τεκµηρίωσης 
Οι πληροφορίες που παράγονται από την διαδικασία τεκµηρίωσης ενός αντικειµένου 

καταγράφονται σ’ ένα δελτίο και διαιρούνται σε πέντε βασικές ενότητες, οι οποίες 

εξυπηρετούν αντίστοιχους σκοπούς: 

(1) ταύτιση δελτίου, 

(2) ταύτιση αντικειµένου, 

(3) αναλυτική τεκµηρίωση αντικειµένου, 

(4) διαχείριση αντικειµένου και 

(5) αναφορές σε ξένο υλικό τεκµηρίωσης και πηγές. 

Τα στοιχεία κάθε µιας από τις παραπάνω ενότητες συνήθως καλούνται πεδία. Αυτά 

µπορούν µε τη σειρά τους να απαρτίζονται από επί µέρους στοιχεία (υπο-πεδία), µε 

αποτέλεσµα µία ιεραρχική δοµή δελτίου. Επίσης µπορούν να υπάρχουν επικαλύψεις 

του περιεχοµένου των ενοτήτων, στο µέτρο που τα κοινά στοιχεία εξυπηρετούν 

περισσότερους του ενός σκοπούς. 

Η ενότητα της ταύτισης δελτίου περιλαµβάνει µεταδεδοµένα σχετικά µε το δελτίο 

ως ψηφιακό αντικείµενο καθεαυτό. 

Η ενότητα της ταύτισης αντικειµένου περιλαµβάνει τα ελάχιστα εκείνα στοιχεία που 

κρίνονται απαραίτητα για την αναγνώριση ενός αντικειµένου και την αναφορά σε αυτό 

κατά µοναδικό τρόπο ανεξαρτήτως συµφραζοµένων.  

Η ενότητα της αναλυτικής τεκµηρίωσης αντικειµένου περιλαµβάνει στοιχεία που 

αφορούν: 

– στην περιγραφή του αντικειµένου ως έχει σήµερα σε διάφορες στάθµες 

λεπτοµέρειας,  

– στην ιστορία του αντικειµένου σύµφωνα µε µαρτυρίες ή όπως τεκµαίρεται από 

ίχνη και ενδείξεις και  

– στις συσχετίσεις του αντικειµένου µε άλλα αντικείµενα και συµβάντα. 

Η περιγραφή ενός αντικειµένου περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν στην ταξινόµησή 

του, τη φυσική του συγκρότηση και κατάσταση και το περιεχόµενό του (θεµατικό, 

συµβολικό). Η ιστορία του αντικειµένου περιλαµβάνει περιγραφές συµβάντων, όπως 

κατασκευής, χρήσης, περισυλλογής, συντήρησης κλπ., στις οποίες αυτό µετέσχε. Οι 

συσχετίσεις παριστάνουν συγκρίσεις µεταξύ αντικειµένων (π.χ. οµοιότητα) ή 

πολιτισµικά συµφραζόµενα (π.χ. από κοινού χρήση, παράσταση, µαρτυρία). 

 Η ενότητα της διαχείρισης αντικειµένου περιλαµβάνει στοιχεία που εξυπηρετούν 

την τρέχουσα διαχείριση του αντικειµένου σ’ ένα µουσείο, π.χ. θέση, απόκτηση, 

έκθεση, αποτίµηση, δανεισµός, κ.ά., τα οποία αργότερα ενδέχεται να συµπεριληφθούν 

στην ιστορία του αντικειµένου.  
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Η ενότητα των αναφορών, τέλος, περιλαµβάνει µεταδεδοµένα που χαρακτηρίζουν 

σχετικό υλικό τεκµηρίωσης και βιβλιογραφία.  

 

Φύση των δεδοµένων τεκµηρίωσης 
Τα στοιχεία που καταγράφονται σ’ ένα δελτίο εν γένει περιγράφουν οντότητες (υλικές 

ή νοητικές), συµβάντα και συσχετίσεις. 

Οι υλικές οντότητες είναι αφ’ ενός το ίδιο το αντικείµενο, στο οποίο το δελτίο 

αναφέρεται, και αφ’ ετέρου άλλες συσχετιζόµενες µε αυτό.  Οι νοητικές οντότητες 

εµφανίζονται µόνο στη συνάφειά τους µε το αντικείµενο του δελτίου.   

Τα συµβάντα (ή γεγονότα) εν γένει προσδιορίζονται από το είδος τους, πρόσωπα, 

φορείς και αντικείµενα εµπλεκόµενα σε συγκεκριµένους ρόλους, χρονικά και τοπικά 

όρια και τη συγκρότησή τους από επί µέρους συµβάντα. Μία σηµαντική κατηγορία 

συµβάντων είναι οι δράσεις, που επί πλέον έχουν δράστη, σκοπό και τεχνική. Τα 

συµβάντα είναι σηµαντικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία όµως δεν ενδιαφέρουν 

αυτοτελώς, αλλά µόνο στη συνάφειά τους µε συγκεκριµένα µουσειακά αντικείµενα. 

Οι συσχετίσεις µπορεί να είναι προϊόν συγκριτικής θεώρησης των αντικειµένων, π.χ. 

οµοιότητες, είτε να εκφράζουν ιστορικά ή πολιτισµικά συµφραζόµενα, π.χ. αλληλένδετη 

χρήση αντικειµένων. 

Εξ άλλου οι πληροφορίες διακρίνονται ως προς την χρονική ισχύ αυτών σε µόνιµες 

(απεριόριστης ισχύος) και εφήµερες (ισχύουν για δεδοµένο χρονικό διάστηµα). Κατά 

συνέπειαν, οι εφήµερες πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από µνεία του 

διαστήµατος ισχύος αυτών. 

Τέλος, οι πληροφορίες ενός δελτίου συνιστούν λογικές προτάσεις αναφερόµενες 

• σε συγκεκριµένη κατάσταση ή παρουσία, π.χ., το στυλό µε το οποίο ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε τη Συνθήκη των Σεβρών, το διάδηµα που η 

Βασίλισσα Αµαλία φορούσε στο γάµο της, η επιγραφή πάνω στη λαβή του 

σπαθιού του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αριθµός αντικειµένου ‘ΤΑ153’, ή 

• σε κατηγορίες, π.χ., ενδυµασία γάµου, λάβαρο φερόµενο σε παρελάσεις,  

ενεπίγραφος κύλιξ, είδος αντικειµένου ‘νόµισµα’. 

Έτσι, ένα σύνολο προτάσεων µπορεί να αποδίδει 

• µέρος της ιστορίας ενός συγκεκριµένου αντικειµένου, 

• ένα πλαίσιο υποθέσεων για µέρος της ιστορίας ενός αντικειµένου, µε αναφορά 

σε κατηγορίες συµβάντων και αντικειµένων, ή 

• κατηγορική γνώση, δηλ. γνώση περί των κατηγοριών αντικειµένων και 

συµβάντων  και όχι  περί συγκεκριµένων αντικειµένων ή συµβάντων. 

Εν γένει η δεύτερη περίπτωση είναι συνηθέστερη της πρώτης. Στην πρώτη, οι 

προτάσεις στηρίζονται σε συγκεκριµένες ενδείξεις που κρίνονται επαρκείς για τη 
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διατύπωση αυτών. Στη δεύτερη, οι προτάσεις αποτελούν υποθέσεις στηριζόµενες σε 

γενικές γνώσεις, ίσως και σε συγκεκριµένες ενδείξεις. Η συµπλήρωση των δελτίων 

µουσειακών αντικειµένων αποσκοπεί ουσιαστικά στη διατύπωση προτάσεων των δύο 

πρώτων τύπων, ενώ οι προτάσεις του τρίτου τύπου αποτελούν  χρήσιµο παράγωγο, 

αλλ’ όχι σκοπό, της διαδικασίας αυτής.  Κατ’ ακολουθίαν η καταγραφή πληροφοριών 

σχετικών µε ένα αντικείµενο έχει ως αποτέλεσµα την συγκρότηση ενός συνόλου 

προτάσεων που περιγράφουν το αντικείµενο 

• αυτοτελώς, 

• ως χαρακτηριστικό εκπρόσωπο ενός είδους, 

• ως δείγµα ενός είδους, 

• ως συµµέτοχο σε κατηγορία συµβάντος, ή 

• ως µάρτυρα συγκεκριµένου συµβάντος. 

 

Τρόπος καταγραφής δεδοµένων τεκµηρίωσης 
Ως προς τον τρόπο καταγραφής των πληροφοριών υπάρχουν δύο δυνατότητες:  

• καταγραφή σε δοµηµένη µορφή, δηλ. σύµφωνα µε προδιαγεγραµµένο τύπο 

συγκρότησης της πληροφορίας από επί µέρους ενότητες, ή προδιαγεγραµµένου 

συνόλου τιµών, εφ’ όσον η πληροφορία δεν αναλύεται περαιτέρω, και 

• καταγραφή σε ελεύθερη µορφή, δηλ. µε ελεύθερη επιλογή λέξεων και άλλων 

συµβόλων, ή περιγραφικού κειµένου. 

Οι πάσης φύσεως περιγραφικές πληροφορίες µπορούν εν γένει να καταγράφονται είτε 

σε µορφή δοµηµένη, είτε σε µορφή ελεύθερη. Η δοµηµένη καταγραφή υποστηρίζει 

πολύ αποτελεσµατικότερα την αναζήτηση και συσχέτιση πληροφοριών, καθώς επίσης 

την επεξεργασία αυτών και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Από την άλλη προϋποθέτει 

µία προδιαγεγραµµένη και πειθαρχηµένη διαδικασία καταγραφής, καθώς επίσης 

κατάλληλη υποστήριξη από την πλευρά του λογισµικού, ώστε να µη καθίσταται 

επαχθής. Η ελεύθερη µορφή συνεπάγεται µεγάλη ευκολία καταγραφής, µε τίµηµα τη 

µικρότερη ικανότητα αξιοποίησης των πληροφοριών στη συνέχεια. Οι δύο µορφές 

καταγραφής µπορούν να συνυπάρχουν. 

Οι πληροφορίες ταύτισης και ταξινόµησης εξ ορισµού ακολουθούν µία κωδικοποίηση, 

συνεπώς καταγράφονται σε δοµηµένη µορφή. 

Η δοµηµένη καταγραφή µπορεί να θεωρηθεί ως η γενικότερη περίπτωση, γι’ αυτό και 

ένα υπόδειγµα δελτίου πρέπει ν’ ανταποκρίνεται σε αυτήν. Για λόγους 

λειτουργικότητας, το δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει και πεδία ελεύθερης καταγραφής, 

ώστε να είναι πάντοτε δυνατή η εναλλακτική χρήση αυτής σε περιπτώσεις που η 

δοµηµένη καταγραφή αποδεικνύεται δυσχερής, είτε η συµπληρωµατική χρήση των δύο 

µορφών. 
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Στοιχειακές δοµές 
Όπως είναι φανερό, ορισµένες υπο-ενότητες ενός δελτίου περιέχουν οµόλογες 

πληροφορίες, όπως αρίθµησης, χρόνου, τόπου, συγκρότησης, συµβάντος, ακολουθίας, 

µολονότι αναφέρονται σε διαφορετικά θέµατα. Το ίδιο παρατηρείται και µεταξύ 

διαφορετικών δελτίων, ακόµη και αν αναφέρονται σε ετεροειδή αντικείµενα. Εποµένως 

για κάθε τύπο πληροφοριακής ενότητας µπορεί να χρησιµοποιείται η ίδια βασική δοµή 

επιτρέποντας διαφοροποιήσεις ορολογίας και λεπτοµέρειας κατά περίπτωση. Αυτοί οι 

τύποι πληροφοριακών ενοτήτων, οι οποίοι παίζουν ρόλο αρχιτεκτονικών υποδειγµάτων, 

ονοµάζονται στοιχειακές δοµές.  Οι στοιχειακές δοµές που χρησιµοποιούνται ως τύποι 

πεδίων στα υποδείγµατα δελτίων του Οδηγού εµφανίζονται συνοπτικά στον πίνακα  1, 

ενώ οι ορισµοί αυτών δίνονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Η χρήση 

στοιχειακών δοµών ως τύπων είναι εµφανής ήδη στον πίνακα 1, όπου ορισµένες δοµές 

(π.χ., ηµεροµηνία, τόπος, κ.α.) δηλώνονται µέσα σε [ ] ως τύποι για αντίστοιχα πεδία 

άλλων δοµών.  

 Η αναγωγή του προβλήµατος της σχεδίασης του δελτίου τεκµηρίωσης σε πρόβληµα 

σχεδίασης ενός συνόλου στοιχειακών δοµών και µιας γενικής, αλλά ελαστικής, δοµής 

είναι το κλειδί για την επίτευξη µιας λύσης αρκετά γενικής και συγχρόνως 

ευπροσάρµοστης στις ιδιαίτερες ανάγκες που η ποικιλία των πολιτισµικών αντικειµένων 

συνεπάγεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται όχι ένα υπόδειγµα δελτίου, αλλά το 

υπόδειγµα µιας οικογένειας δελτίων, τα οποία έχουν εκ κατασκευής οµόλογα στοιχεία. 

Έτσι οι στοιχειακές δοµές διευκολύνουν τόσο την κατασκευή συγκεκριµένων κατά είδος 

αντικειµένου ή συλλογής δελτίων, όσο και την υιοθέτηση και εφαρµογή µιας 

συστηµατικής διαδικασίας συµπλήρωσης αυτών. 

 

∆ιαδικασία συµπλήρωσης δελτίων 
Η συµπλήρωση ενός δελτίου είναι φυσικό ν’ ακολουθεί τη σειρά παραγωγής των 

πληροφοριών, που δεν είναι άλλη από τη σειρά εκτέλεσης χειρισµών του αντικειµένου, 

όπως αυτοί περιγράφονται, π.χ., στο Spectrum [19]. Εν τούτοις οι προβλεπόµενες 

πληροφορίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες ή να είναι ελλιπείς, αβέβαιες, ή ακόµη ν’ 

απαιτείται χρόνος για τη σύνταξή τους πριν καταχωρισθούν επισήµως, µε συνέπεια στην 

πράξη να είναι αναγκαία µία σχετική αυτονοµία της διαδικασίας συµπλήρωσης του 

δελτίου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι ροές των χειρισµών των αντικειµένων, της παραγωγής 

των πληροφοριών και της συµπλήρωσης των δελτίων αποσυµπλέκονται, αλλά ότι 

υπάρχει µία οικονοµία που διέπει την συνέλιξή τους. 

Τα πεδία του δελτίου διέπονται από ένα κανόνα εισαγωγής τιµής του πεδίου, ο 

οποίος καθορίζει πόσο επιτακτική είναι η συµπλήρωση του καθενός. ∆ιακρίνονται τρεις 

 

 



                                    Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

7

 
κωδικός 
   Τιµή  
   Κατηγορία 
   Απόδοση από  

Πρόσωπο [πρόσωπο] ή Οργανισµός 
[οργανισµός] 

   Ηµεροµηνία απόδοσης [ηµεροµηνία] 
   Ηµεροµηνία λήξης [ηµεροµηνία] 

ηµεροµηνία / χρονικό διάστηµα 
   Από 
   Έως 
 

τόπος 
   Ονοµασία 
   Κωδικός [κωδικός] 
   Κτηµατολογικός αριθµός  
   Κατηγορία 
   Γεωπολιτική ιεραρχία 
   ∆ιεύθυνση 
   Συντεταγµένες 
      Τιµές  
          Χ, Y, Ζ 
      Μέθοδος µέτρησης 
      Ακρίβεια µέτρησης 
      Γεωδαιτικό σύστηµα συντεταγµένων 
   Σχέδιο 

χρονολογία 
   Κάποτε εντός  
   Καθ’ όλη τη διάρκεια 
   Κοινωνικός χρόνος 
   Πολιτισµική περίοδος 
   ∆ικαιολόγηση 
 

πρόσωπο 
   Ονοµατεπώνυµο  
   Βιογραφικά στοιχεία  
   Ρόλος / ιδιότητα /κοινωνική οµάδα 
   Επικοινωνία [στοιχεία επικοινωνίας] 
 

χρονολόγηση 
   Χρονολογία [χρονολογία] 
   Χρονική µέτρηση  
      Τιµή 
      Μέθοδος 
      Εργαστήριο 

οργανισµός 
   Επωνυµία  
   Έδρα  
   Τµήµα 
   Ρόλος / ιδιότητα /κοινωνική οµάδα 
   Επικοινωνία [στοιχεία επικοινωνίας] 
 

συµβάν 
   Ονοµασία 
   Κατηγορία 
   Χρόνος  [χρονολογία] 
   Τόπος    [τόπος] 
   Εµπλεκόµενο πρόσωπο [πρόσωπο] 
   Εµπλεκόµενο αντικείµενο   
                             [αντικείµενο] 
   Εµπλεκόµενος οργανισµός [οργανισµός] 
   Περιγραφή 

στοιχεία  επικοινωνίας 
   ∆ιεύθυνση 
   Τηλέφωνο  
   Φαξ 
   Εmail 

υλικό  
   Κωδικός [κωδικός] 
   Ονοµασία 
   Κατηγορία 
   Άλλη ονοµασία 
 

αντικείµενο 
   Κωδικός  [κωδικός] 
   Είδος  [είδος αντικειµένου] 

ψηφιακό αντικείµενο 
   Τίτλος 
   Σύνδεσµος 

είδος αντικειµένου 
   Χρηστικό 

Ονοµασία 
Θησαυρός 

   Μορφολογικό 
Ονοµασία 
Θησαυρός 

   Κατασκευαστικό 

αναφερόµενα 
   Ηµεροµηνία 
   Τόπος 
   Πρόσωπο 
   Αντικείµενο 
   Οργανισµός 
   Συµβάν 
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Ονοµασία 
Θησαυρός 

Πίνακας 1.  Στοιχειακές δοµές 

 

περιπτώσεις: εισαγωγή απαραίτητη (δεν επιτρέπεται να µη συµπληρωθεί), 

υποχρεωτική (πρέπει να συµπληρωθεί εφ’ όσον η τιµή του υπάρχει και είναι γνωστή) 

ή προαιρετική. Ο κανόνας εισαγωγής τιµής αφορά στο πεδίο ως σύνολο, αλλ’ όχι στα 

υπο-πεδία του, τα οποία έχουν καθένα το δικό του κανόνα. Έτσι, π.χ., ένα πεδίο Α µε 

προαιρετική εισαγωγή τιµής µπορεί να αποτελείται από δύο υπο-πεδία Β και Γ µε 

απαραίτητη και προαιρετική εισαγωγή τιµής αντιστοίχως. Αυτό σηµαίνει ότι εάν 

αποφασισθεί η συµπλήρωση του πεδίου Α, τότε η συµπλήρωση του Β είναι απαραίτητη. 

∆ιαφορετικά, όχι. 

Ο κανόνας εισαγωγής τιµής διευκολύνει, χωρίς βεβαίως να επιβάλλει, µία οργάνωση 

της εργασίας τεκµηρίωσης, η οποία προτάσσει το εύρος έναντι του βάθους κάλυψης του 

υλικού. Μία τέτοια οργάνωση εργασίας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την τεκµηρίωση 

όλων των αντικειµένων σε ένα ελάχιστο αποδεκτό βαθµό λεπτοµέρειας. Φυσικά, η 

λεπτοµέρεια συµπλήρωσης δεν παύει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί δείκτη ποιότητας 

καθενός δελτίου.  

Το πλήθος τιµών που επιτρέπεται να αποδοθούν σε ένα πεδίο πρέπει να 

προσδιορίζεται. Εν γένει θεωρούµε ότι επιτρέπεται η απόδοση πολλαπλών τιµών, διότι 

έτσι δίνεται η δυνατότητα καταγραφής περισσοτέρων της µιας εκδοχών. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπως π.χ. κωδικών αριθµών εντός δεδοµένου καταλόγου, επιβάλλεται η 

απόδοση µοναδικής τιµής.  

Συχνά οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι ασαφείς ή αβέβαιες, περίπτωση κατά την 

οποία µία φαινοµενικά ασφαλής τακτική συµπλήρωσης θα ήθελε να καταχωρίζονται οι 

κατά το δυνατόν λιγότερο «δεσµευτικές» τιµές (π.χ., χρονολόγηση ‘άγνωστη’ ή ‘πριν το 

1900 µ.Χ.’). Από τη σκοπιά όµως της ευστοχίας των αναζητήσεων που ένα σύστηµα 

τεκµηρίωσης υποστηρίζει, η ορθή τακτική συµπλήρωσης δελτίων θα ήταν η ακριβώς 

αντίθετη, δηλ. να καταχωρίζονται οι ακριβέστερες δυνατές τιµές στα όρια των γνώσεων 

του τεκµηριωτή. Π.χ., ένας προσωπικός υπολογιστής αγνώστου έτους κατασκευής 

µπορεί µε ασφάλεια να χρονολογηθεί ‘µετά το 1980 µ.Χ.’, ενώ συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του θα µπορούσαν να στηρίξουν πολύ ακριβέστερη χρονολόγηση. Αυτό 

είναι ένα παράδειγµα αξιοποίησης κατηγορικής γνώσης σε µία περίπτωση που η ιστορία 

του συγκεκριµένου αντικειµένου είναι άγνωστη.  

Τέλος, είναι χρήσιµο να σηµειώνεται, όπου έχει νόηµα, ο βαθµός βεβαιότητας της 

πληροφορίας, καθώς επίσης η πηγή της (π.χ. πληροφοριοδότης). Τα στοιχεία αυτά 

στην ουσία αποτελούν µεταδεδοµένα, τα οποία µπορούν να προσαρτηθούν σε 

οποιαδήποτε τιµή πεδίου χρειάζεται, ως εκ τούτου δεν θα επαναληφθεί µνεία αυτών στη 

συνέχεια. 

Στον παρόντα Οδηγό ο ορισµός κάθε πεδίου δίνεται µε το τυποποιηµένο σχήµα του 

πίνακα 2. 
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Ορισµός  Σύντοµος ορισµός του περιεχοµένου του πεδίου 

Υπο-πεδία Απαρίθµηση των υπο-πεδίων, εάν υπάρχουν 

 Εισαγωγή ∆ίνεται ο κανόνας εισαγωγής της τιµής του πεδίου  

Πολλαπλότητα Προσδιορίζεται κατά πόσον πρέπει να εισαχθεί µοναδική τιµή ή 

µπορεί να εισαχθούν πολλαπλές. 

Σύνολο τιµών Καθορίζεται το σύνολο (ή τα σύνολα) από το οποίο λαµβάνονται 

οι τιµές που εισάγονται στο πεδίο. 

Παραδείγµατα  Παραδείγµατα τιµών του πεδίου 

Συµβατότητα Αναφέρεται η συµβατότητα του πεδίου µε κάποιο πρότυπο. 

Σχόλια ∆ιασαφητικά σχόλια 

Πίνακας 2.  Τύπος ορισµού πεδίου 

 

Για τη συµπλήρωση των πεδίων ισχύουν οι γενικές οδηγίες του πίνακα 3. 

 

 

Υπο-πεδία Εάν δηλώνονται υπο-πεδία τότε δεν δηλώνεται σύνολο τιµών. 

Σύνολο τιµών δηλώνεται µόνο για απλό πεδίο, δηλ. πεδίο µη 

αναλυόµενο σε υπο-πεδία. Στην περίπτωση σύνθετων πεδίων, ως 

συµπλήρωση νοείται η συµπλήρωση ορισµένων ή όλων των υπο-

πεδίων, ανάλογα µε τον κανόνα εισαγωγής τιµής καθενός από 

αυτά. 

 Εισαγωγή  ∆ιακρίνονται τρεις περιπτώσεις: 

απαραίτητη: η τιµή συµπληρώνεται οπωσδήποτε 

υποχρεωτική: η τιµή συµπληρώνεται εάν υπάρχει και είναι 

γνωστή 

προαιρετική: η τιµή συµπληρώνεται εάν η οικονοµία της 

διαδικασίας το επιτρέπει 

Πολλαπλότητα ∆ηλώνεται ένα από τα δύο: 

µοναδική: επιτρέπεται µία µόνο τιµή 

πολλαπλή: επιτρέπονται πολλές τιµές 

Πίνακας 3.  Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης πεδίων 
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Τύποι δελτίων τεκµηρίωσης 
Όπως είπαµε, η προτεινόµενη δοµή των δελτίων τεκµηρίωσης επιτρέπει την 

δηµιουργία ποικίλων παραλλαγών κατά τις ειδικές ανάγκες των συλλογών 

αντικειµένων. Στην πράξη είναι σκόπιµο η ποικιλία των δελτίων να είναι ελεγχόµενη, 

προάγοντας έτσι την εφαρµογή κοινών πρακτικών τεκµηρίωσης. Οι παραλλαγές έχουν 

τη ρίζα τους αφ’ ενός στο σκοπό της χρήσης των δελτίων και αφ’ ετέρου στον τύπο των 

αντικειµένων. Οι σκοποί χρήσης και οι τύποι αντικειµένων που διακρίνουµε φαίνονται 

στον πίνακα  4. 

Ο συνδυασµός των δύο αυτών κριτηρίων καθορίζει τις ανάγκες ανάπτυξης του 

γενικού υποδείγµατος δελτίου, καθώς και τροποποίησης της ονοµασίας των πεδίων, 

ώστε το δελτίο ν’ ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες πρακτικές ανάγκες.  Στον πίνακα 5 

παρουσιάζονται ορισµένοι τύποι δελτίων, µε τους οποίους ασχολείται ο παρών Οδηγός, 

µαζί µε τις αντίστοιχες πηγές συστάσεων και υποδείξεων, οι οποίες πρέπει να 

λαµβάνονται υπ’ όψιν ως κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

Χρήση Τύπος αντικειµένου 

καταγραφή 

περιγραφή  

διαχείριση 

συντήρηση 

ψηφιακή διατήρηση 

έκδοση ψηφιακού υλικού 

ακίνητα µνηµεία 

κινητά µνηµεία 

έγγραφα 

ηχητικά τεκµήρια 

οπτικά τεκµήρια 

ψηφιακά υποκατάστατα 

εγγενώς ψηφιακά αντικείµενα 

Πίνακας 4.  Κριτήρια καθορισµού τύπου δελτίου 

 

 

 

Τύπος δελτίου Συστάσεις Υποδείξεις 
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καταγραφή, 

περιγραφή κινητών 

αντικειµένων 

CIDOC Conceptual 

Reference Model (CRM) 

Object-ID (Getty) 

Εγχειρίδιο Χρήσεως Πίνακα 

Ηλεκτρονικής  

Αποδελτιώσεως Μνηµείων 

ΥΠΠΟ/∆ΑΜ∆  

Ιnternational guidelines for 

museum object information 

(CIDOC) 

Metadata Standards for Museum 

Cataloguing (CHIN) 

 International Core Data Standard 

for 

Ethnology/Ethnography (CIDOC) 

καταγραφή, 

περιγραφή 

ακινήτων µνηµείων 

CIDOC Conceptual 

Reference Model (CRM) 

Object-ID (Getty) 

Εγχειρίδιο Χρήσεως Πίνακα 

Ηλεκτρονικής  

Αποδελτιώσεως Μνηµείων 

ΥΠΠΟ/∆ΑΜ∆ 

OpenGIS Reference Model 

(Open GIS Consortium) 

Draft International Core Data 

Standard for Archaeological Sites 

and Monuments (CIDOC) 

MIDAS (English Heritage) 

 

διαχείριση 

µουσειακών 

συλλογών 

 
SPECTRUM (Museum 

Documentation Association) 

διαχείριση 

ακινήτων µνηµείων 
 

Καθιερωµένη πρακτική του ΥΠΠΟ - 

Σύστηµα Εθνικού Αρχείου 

Μνηµείων 

τεκµηρίωση 

ψηφιοποιηµένης 

εικόνας, βίντεο 

DIG35 (Digital Imaging 

Group) 

MPEG7 (ISO) 

 

τεκµηρίωση 

ψηφιοποιηµένου 

κειµένου 

TEI (Text Encoding 

Initiative Consortium) 
 

τεκµηρίωση 

αρχείων 

EAD (Encoded Archival 

Description – Library of 

Congress) 

 

διατήρηση 

ψηφιακού υλικού 

Digital Preservation 

Coalition  

Online Computer Library 

Center/Research Library 

Group (OCLC/RLG) 

 

έκδοση ψηφιακού 

υλικού για 

εκπαιδευτική χρήση 

 

LOM (IEEE) 

SCORM (US DoD Advanced 

Distributed Learning 

Initiative) 

 

πολύγλωσσες 

εκδόσεις 
 

ΤΜΧ (Localisation Industry 

Standards Association) 
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 Πίνακας 5.  Τύποι δελτίων και κανονιστικό πλαίσιο ορισµού αυτών 

 

Ορισµός στοιχειακών δοµών 
Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των στοιχειακών δοµών που χρησιµοποιούνται στον 

παρόντα Οδηγό σύµφωνα µε τον τύπο ορισµού πεδίων του πίνακα 2 και τους κανόνες 

του πίνακα 3. Επί πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συµβάσεις: 

Εµφάνιση ονοµασιών:  <ονοµασία XML>  ονοµασία  ∆ηλώνονται παράλληλα η 

ονοµασία, δοµής ή πεδίου, όπως δηλώνεται στο XML DTD και η αντίστοιχη χρηστική 

ονοµασία. Αυτές οι δύο ονοµασίες συνήθως ταυτίζονται, εν γένει όµως επιτρέπεται να 

διαφέρουν. Οι ονοµασίες στοιχειακών δοµών αρχίζουν µε µικρό, ενώ η ονοµασίες 

πεδίων αρχίζουν µε κεφαλαίο.  

Τύπος πεδίου:  Σε περίπτωση που το οριζόµενο πεδίο (ή υπο-πεδίο) ακολουθεί τον 

τύπο µιας στοιχειακής δοµής, αυτή δηλώνεται παραθέτοντας την [<ονοµασία 

τύπου>].  

Οικονοµία βάθους: Σε περίπτωση που ένα υπο-πεδίο αναλύεται περαιτέρω, η δοµή 

του υπο-πεδίου αυτού παρατίθεται χωριστά.  

 

<ηµεροµηνία>  ηµεροµηνία / χρονικό διάστηµα 

Ορισµός: ∆ηλώνει χρόνο υπό µορφή χρονικού διαστήµατος χωρίς άλλες 

σηµασιολογικές αποχρώσεις. Χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της 

θέσης και της έκτασης στο χρόνο χρονικών περιόδων, συµβάντων, 

φαινοµένων. 

Υπο-πεδία: <Από>  Από : ∆ηλώνει την αρχή του χρονικού διαστήµατος 

<Έως> Έως : ∆ηλώνει το πέρας του χρονικού διαστήµατος 

Εισαγωγή: <Από> : υποχρεωτική 

<Έως> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Από> : µοναδική 

<Έως> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: Συµβολοσειρά 

Παραδείγµατα: (1) <Από>: 5 π.Χ., <Έως>: 5 π.Χ. 

(2) <Από>: 14:30  4η Ιουλίου 1945, <Έως>: 16:22 4η Ιουλίου 

1945  

Συµβατότητα: <ηµεροµηνία> : CIDOC CRM (E52 Time-span), CORE DATA 

STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES AND MONUMENTS (Date 

range: From date – To date) 

Σχόλια: Καθώς η γνώση µας για την ιστορία είναι ατελής, η δήλωση 

ηµεροµηνίας / χρονικού διαστήµατος ερµηνεύεται καλύτερα ως 

προσέγγιση της πραγµατικής ηµεροµηνίας / χρονικού διαστήµατος. 

Εκφράζει ακόµη την φυσική έννοια της χρονικής στιγµής, η οποία, 
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σε αντίθεση µε την µαθηµατική (ιδανική) στιγµή, έχει πάντοτε µία 

µικρότερη ή µεγαλύτερη διάρκεια. Ενδέχεται η αρχή ή/και το πέρας 

ενός χρονικού διαστήµατος να είναι άγνωστα, χωρίς αυτό να 

εµποδίζει τη διατύπωση προτάσεων ως προς τη σχέση (π.χ. 

σύµπτωση, επικάλυψη, κ.α) αυτού µε κάποιο άλλο διάστηµα. 

 

<χρονολογία>  χρονολογία 

Ορισµός: ∆ηλώνει εκτιµήσεις του χρόνου ως χρονικού διαστήµατος, 

κοινωνικού χρόνου ή πολιτισµικής περιόδου. 

Υπο-πεδία: <ΚάποτεΕντός>  Κάποτε Εντός : Η µέγιστη χρονική διάρκεια εντός 

της οποίας εµπίπτει ένα συµβάν.  [<ηµεροµηνία>] 

<ΚαθόληΤη∆ιάρκεια>  Καθόλη τη ∆ιάρκεια : Το ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα  που γνωρίζουµε µε βεβαιότητα ότι διήρκεσε ένα συµβάν. 

[<ηµεροµηνία>] 

<ΚοινωνικόςΧρόνος> Κοινωνικός Χρόνος :  Χρονικός προσδιορισµός 

που καθορίζεται από την κοινωνική ζωή. 

<ΠολιτισµικήΠερίοδος>  Πολιτισµική Περίοδος : Η πολιτισµική 

περίοδος  στην οποία εµπίπτει ένα συµβάν. 

<∆ικαιολόγηση>, ∆ικαιολόγηση : Συµπληρώνεται η τεκµηρίωση της 

απόδοσης της χρονολογίας 

Εισαγωγή: <ΚάποτεΕντός> : υποχρεωτική   

<ΚαθόληΤη∆ιάρκεια> : υποχρεωτική 

<ΚοινωνικόςΧρόνος> : υποχρεωτική  

<ΠολιτισµικήΠερίοδος> : υποχρεωτική   

<∆ικαιολόγηση>: υποχρεωτική   

 

Πολλαπλότητα: <ΚάποτεΕντός> : µοναδική 

<ΚαθόληΤη∆ιάρκεια> : µοναδική 

<∆ικαιολόγηση>: µοναδική 

 

Σύνολο τιµών: <ΚάποτεΕντός>: [<ηµεροµηνία>]   

<ΚαθόληΤη∆ιάρκεια>: [<ηµεροµηνία>]  

<ΚοινωνικόςΧρόνος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο   

<ΠολιτισµικήΠερίοδος> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<∆ικαιολόγηση>: κείµενο 

 

Παραδείγµατα: (1) Χρονολογία κατασκευής του δίσκου της Φαιστού:  

<ΚάποτεΕντός>: 1700– 1600π.Χ 

<ΠολιτισµικήΠερίοδος>: Υστεροµινωϊκή, Πλειστόκαινος 

(2) Χρονολογία κατασκευής του Παρθενώνα:  

<ΚαθόληΤη∆ιάρκεια>: 447-438 π.Χ. 
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(3) Κατασκευή ανωγειανών γαµοκούλουρων:  

<ΚοινωνικόςΧρόνος>: την Πέµπτη πριν από το γάµο  

(4) Χρονολογία τοιχογραφιών ενός ναού (π.χ του Αφέντη Χριστού):  

<Χρονολογία> 

  <ΚάποτεΕντός>: 1300 µ.Χ 

  <ΠολιτισµικήΠερίοδος>:Ύστερη Βυζαντινή περίοδος 

  <Αιτιολόγηση> Στον τοιχογραφικό  διάκοσµο  

παρατηρείται  τεχνοτροπική  οµοιογένεια  µε  άλλα 

µνηµεία(Άγιος Γεώργιος  Καβουσιώτης, Άγιος 

Γεώργιος Κρούστας). 

(5) Χρονολογία διάρκειας επεµβάσεων συντήρησης σε ένα µνηµείο: 

<Χρονολογία> 

  <ΚαθόληΤη∆ιάρκεια>: 2001-2002  

(6) Λατρευτική χρήση ενός ναού που συνδέεται µε την ηµέρα 

εορτασµού Αγίου:  

<Χρονολογία> 

  <ΚοινωνικόςΧρόνος>: Στην εορτή/στο πανηγύρι  του Αγίου 

Νικολάου 

Συµβατότητα: <χρονολογία>: SPECTRUM (Date), 

<ΚάποτεΕντός>:CIDOC CRM (E52 Time-span:P82 At some time 

within: E61 Time Primitive), 

<ΣυνεχίζειΚαθόληΤην∆ιάρκεια>: CIDOC CRM (E52 Time-

span:P81:ongoing throughout: E61 Time Primitive)  

<ΠολιτισµικήΠερίοδος> : CIDOC CRM (E4 Period), SPECTRUM (Date 

– period), CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL 

SITES AND MONUMENTS (Cultural period) 

<∆ικαιολόγηση>:  CIDOC CRM (E52 Time-span: P79 

beginning is qualified by:E62 String/ E52 Time-span: P80 end is 

qualified by: E62 String) 

 

Σχόλια: Η πληροφορία είναι σηµαντική για την αναζήτηση σε όρους 

ηµερολογίου.  

<ΠολιτισµικήΠερίοδος> :  Το πεδίο αυτό χρειάζεται για περιπτώσεις 

που ο χρόνος ή και ο τόπος κατασκευής είναι αβέβαιος αλλά υπάρχει 

επαρκής βεβαιότητα ως προς τα πολιτισµικά συµφραζόµενα. ∆εν 

συµπεριλαµβάνονται σε αυτό τιµές όπως ‘1ο µισό του 2ου αιώνα’ κττ. 

< ∆ικαιολόγηση >: Η αιτιολόγηση µίας χρονολογίας µπορεί να 

βασίζεται σε µία επιγραφή, σε µία πηγή, σε µία χαρακτηριστική 

τεχνοτροπία, σε κάποιο εικονογραφικό παράλληλο, σε µία αναφορά 

κ.λ.π. Εφόσον, λοιπόν, τα κριτήρια χρονολόγησης /τεκµηρίωσης  

είναι αρκετά /ανεξάντλητα και  υπόκεινται στην κρίση /αξιολόγηση 

του χρήστη, εκφράζονται µε ελεύθερο κείµενο. 
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< χρονολόγηση >  χρονολόγηση 

Ορισµός: Αναφέρεται στη χρονολόγηση αντικειµένων µε αρχαιοµετρικές 

µεθόδους. 

Υπο-πεδία: <Xρονολογία>  [<χρονολογία>] 

<ΧρονικήΜέτρηση > Χρονική Μέτρηση, βλέπε  <ΧρονικήΜέτρηση> 

Εισαγωγή: <Χρονολογία>  :  υποχρεωτική 

<ΧρονικήΜέτρηση> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Χρονολογία> : µοναδική 

<ΧρονικήΜέτρηση> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Χρονολογία> :  [<χρονολογία>] 

<ΧρονικήΜέτρηση> :  [<ΧρονικήΜέτρηση>] 

Παραδείγµατα: Περίπτωση δύο διαφορετικών χρονολογήσεων για το ίδιο µνηµείο: 

<Χρονολόγηση (1)> 

  <Χρονολογία> 

     <ΚάποτεΕντός>: α΄µισό 14ου αι. µ.Χ 

     <∆ικαιολόγηση>Βάσει Παλαιολόγειας τεχνοτροπίας 

χρονολογείται στο α΄µισό 14ου αι. µ.Χ (Παπαδάκη, 2001) 

<Χρονολόγηση (2)> 

  <Χρονολογία> 

     <ΚάποτεΕντός>: β΄µισό 14ου αι. µ.Χ 

     <∆ικαιολόγηση>Χαρακτηριστική του ακαδηµαϊκού στυλ του 

β’  µισού του 14ου αι. µ.Χ (Gallas, 1984) 

Συµβατότητα: <Χρονολογία> : CIDOC CRM (E50 Date/ E52 Time-span), 

CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES AND 

MONUMENTS (Scientific and absolute date) 

<ΧρονικήΜέτρηση > CIDOC CRM (E16 Measurement), 

Σχόλια:  

 

<χρονικήΜέτρηση >  Χρονική Μέτρηση 

Ορισµός: Αναφέρεται στη διεξαγωγή και το αποτέλεσµα χρονικής µέτρησης. 

Υπο-πεδία: <Τιµή>  Τιµή : Το αποτέλεσµα της χρονικής µέτρησης 

<Μέθοδος>  Μέθοδος : Η µέθοδος µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε 

<Εργαστήριο> Εργαστήριο : Το εργαστήριο που πραγµατοποίησε 

την µέτρηση αυτή 

Εισαγωγή: <Τιµή> : υποχρεωτική 

<Μέθοδος> : υποχρεωτική 

<Εργαστήριο> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Τιµή> : µοναδική 

<Μέθοδος> : µοναδική 

<Εργαστήριο> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Τιµή> : συµβολοσειρά 
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<Μέθοδος> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Εργαστήριο> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: <ΧρονικήΜέτρηση> 

<Τιµή>:6007±10  

<Μέθοδος> :Άνθρακας-14 

<Εργαστήριο>: Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε 

∆ηµόκριτος 

<ΧρονικήΜέτρηση> 

<Τιµή>: 

        <Από>13ος  αι.µΧ 

        <Έως> 

<Μέθοδος> :Ανάλυση ασβεστοκονιαµµάτων 

          <Εργαστήριο>: Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε  ∆ηµόκριτος 

Συµβατότητα: <ΧρονικήΜέτρηση> CIDOC CRM (E16 Measurement), 

<Μέθοδος>: CIDOC CRM (E16 Measurement: P39 measured /was 

measured by),  SPECTRUM (Dating method), MIDAS (Scientific date 

method), CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES 

AND MONUMENTS (Method) 

<Τιµή>: CIDOC CRM (E16 Measurement: P40 observed dimension 

(was observed in): E54 Dimension), (MIDAS (Scientific date result), 

CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES AND 

MONUMENTS (Date) 

<Εργαστήριο>: CIDOC CRM (E16 Measurement: P14 carried out by 

(performed): E39 Actor) 

Σχόλια:  

 

<κωδικός>  κωδικός 

Ορισµός: ∆ήλωση ενός κωδικού. Οι κωδικοί χρησιµοποιούνται σε διάφορες 

ενότητες για να δηλώσουν µονοσήµαντα µια οντότητα.  

Υπο-πεδία: <Τιµή>  Τιµή : Η τιµή του κωδικού 

<Κατηγορία>  Κατηγορία : Χαρακτηρίζει το ρόλο του κωδικού. 

<ΑπόδοσηΑπό>  Απόδοση Από :  

<Πρόσωπο>Το όνοµα του προσώπου [<πρόσωπο>], ή 

<Οργανισµός> το όνοµα του οργανισµού [<Οργανισµός>] 

που απέδωσε τον κωδικό 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης>  Ηµεροµηνία Απόδοσης : Η ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος ή δηµιουργίας  του κωδικού  [<ηµεροµηνία>] 

<ΗµεροµηνίαΛήξης>  Ηµεροµηνία Λήξης : Η ηµεροµηνία λήξης 

ισχύος ή κατάργησης  του κωδικού  [<ηµεροµηνία>]  

Εισαγωγή: <Τιµή> : υποχρεωτική 
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<Κατηγορία> : υποχρεωτική 

<ΑπόδοσηΑπό> : υποχρεωτική 

<Πρόσωπο>, <Οργανισµός>: υποχρεωτική  

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> : υποχρεωτική 

<ΗµεροµηνίαΛήξης> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Τιµή> : µοναδική 

<Κατηγορία> : πολλαπλή 

<ΑπόδοσηΑπό>  : πολλαπλή 

<Πρόσωπο>, <Οργανισµός>: µοναδική 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> : µοναδική 

<ΗµεροµηνίαΛήξης> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Τιµή> : συµβολοσειρά 

<Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΑπόδοσηΑπό>  : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Πρόσωπο> [<πρόσωπο>], <Οργανισµός> [<οργανισµός>] 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> : [<ηµεροµηνία>] 

<ΗµεροµηνίαΛήξης> : [<ηµεροµηνία>] 

Παραδείγµατα: (1) Παράδειγµα απόδοσης κωδικού: 

<κωδικός> 

<Τιµή>K/EBMA/917/31 

<ΑπόδοσηΑπό> 

<Πρόσωπο> 

<Ονοµατεπώνυµο>Γωγώ Μοσχόβη 

<Ρόλος> Αρχαιολόγος 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης><Από>12-06-1999 

Συµβατότητα: <Τιµή> : CIDOC CRM (E15 Identifier Assignment :P37 assigned 

(was assigned by): E42 Object Identifier) 

<ΑπόδοσηΑπό>  : E15 Identifier Assignment ::P14 carried out by 

(performed): E39 Actor 

<Κατηγορία> : E42 Object Identifier:P2 has type (is type of): E55 

Type) 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> /<ΗµεροµηνίαΛήξης> : CIDOC CRM (E15 

Identifier Assignment :P4 has time-span (is time-span of): E52 

Time-Span) 

Σχόλια: <Κατηγορία>:Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για την διαχείριση 

και τον έλεγχο συνέπειας  των ποικίλων συστηµάτων αρίθµησης που 

µπορεί να χρησιµοποιούνται σε ένα οργανισµό. 

<ΑπόδοσηΑπό>: Η πληροφορία αυτή µας παρέχει την δυνατότητα 

να βρίσκουµε ποια αντικείµενα συνδέονται µε ένα πρόσωπο ή 

οργανισµό ως προς την αρµοδιότητα απόδοσης κωδικού. 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης>: Βοηθάει στον εντοπισµό του αντικειµένου 

από δηµοσιευµένη πληροφορία σε διαφορετικό χρόνο. 
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<τόπος>  τόπος 

Ορισµός: Αφορά στην καταγραφή τόπου γενικά. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία> Ονοµασία : Τοπωνύµιο 

<Κωδικός>  Κωδικός : Κωδικός που έχει ένας τόπος σύµφωνα µε 

κάποιο γεωγραφικό κατάλογο (gazetteer) [κωδικός] 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός> Κτηµατολογικός Αριθµός: 

<Κατηγορία> Κατηγορία : Χαρακτηρισµός του τόπου 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία> Γεωπολιτική Ιεραρχία : Η ιεραρχία 

ευρύτερων γεωπολιτικών µονάδων, στις οποίες ο τόπος εντάσσεται. 

<∆ιεύθυνση>∆ιεύθυνση  

<Συντεταγµένες> Συντεταγµένες  βλ. κατωτέρω 

<Σχέδιο> Σχέδιο : Αναφορά σε σχέδιο 

Εισαγωγή: <Ονοµασία> : απαραίτητη 

<Κωδικός> : προαιρετική 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός> : προαιρετική 

<Κατηγορία> : προαιρετική 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία> : υποχρεωτική 

<∆ιεύθυνση> : προαιρετική 

<Συντεταγµένες> : προαιρετική 

<Σχέδιο> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΚτηµατολογικόςΑριθµός> : µοναδική 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία> : µοναδική 

<∆ιεύθυνση> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κωδικός> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<∆ιεύθυνση> : κείµενο 

<Συντεταγµένες>:  [<συντεταγµένες>] 

<Σχέδιο> : σύνδεσµος 

Παραδείγµατα: (1)Παράδειγµα ορισµού τόπου για το ∆ήµο Ηρακλείου 

<τόπος> 

<Ονοµασία>: ∆ήµος Ηρακλείου 

<κωδικός>:  

<Τιµή> : 7010879,  

<ΑπόδοσηΑπό> 

<Οργανισµός> 

<Επωνυµία>GETTY Institute/ TGN?? 

<Τµήµα> Reasearch (TGN??) 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία>: Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, Νοµός 
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Ηρακλείου, ∆ήµος Ηρακλείου 

(2)Παράδειγµα ορισµού ιστορικού τόπου 

<τόπος> 

<Ονοµασία>: Μεφεζέ 

<Κατηγορία>: Ιστορικός 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία>: Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, 

Ηράκλειο, Κοκίνη Χάνι 

(3) Παράδειγµα ορισµού κοινωνικού τόπου 

< Ονοµασία>: Καταυλισµός Σαρακατσάνων 

<Κατηγορία>: Κοινωνικός 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία>:  Ευρώπη, Ελλάδα, Πίνδος 

Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E53 Place: P87 is identified by 

/identifies: E44 Place Appellation ), SPECTRUM (Place name) 

<κωδικόςΤόπου> : TGN (place name id), CIDOC CRM (E53 Place: 

P37 assigned (was assigned by): E42 Object Identifier) 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός>: CIDOC CRM (E46 Section Definition), 

Core Data Standard for Archaeological Sites and Monuments 

(Cadastral reference/Land unit) 

<Κατηγορία>: CIDOC CRM (E53 Place: P2 has type (is type of): E55 

Type), 

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία>:  CIDOC CRM (E53 Place: P88 consists of 

/forms part of: E53 Place) 

<∆ιεύθυνση>: SPECTRUM (Address-postcode),  CORE DATA 

STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES AND MONUMENTS 

(Address), CIDOC CRM (E45 Address) 

<Συντεταγµένες> CIDOC CRM (E53 Place: P87 is identified by 

/identifies: E47 Spatial Coordinates (Address) 

Σχόλια: <Ονοµασία> :Η πληροφορία είναι απαραίτητη για την αναγνώριση 

της θέσης. Πρέπει να  δοθεί προσοχή στην απόδοση του ονόµατος 

του τόπου (ή τοπωνυµίου)  ώστε να γίνεται µοναδική αυτόµατη 

αναγνώριση. Όταν το ακριβές µέρος δεν είναι γνωστό πρέπει να 

δοθεί η κατάλληλη ευρύτερη περιοχή που είναι γνωστή. 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός>: Είναι απαραίτητο το πεδίο αυτό ειδικά  

όταν ο τόπος εύρεσης δεν είναι σε σύγχρονη οικιστική περιοχή αλλά 

σε άλλο ευρύτερο χώρο.  

<Κατηγορία > Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται όταν το όνοµα του 

τόπου είναι κοινωνικός ή ιστορικός τόπος και όχι φυσικός. Ως 

κοινωνό είδος τόπου µπορεί να θεωρείται µια κοινωνική ή 

πολιτισµική οµάδα. 

 

<Συντεταγµένες>  Συντεταγµένες 

Ορισµός: Γεωγραφικές συντεταγµένες τόπου 
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Υπο-πεδία: <Τιµές> Τιµές : Οι συντεταγµένες του ορθογωνίου πλαισίου που 
περικλείει την οριζόντια προβολή του τόπου, στον οποίο γίνεται 
αναφορά, καθώς και τα ύψη των άκρων της πρωτεύουσας (Β∆-ΝΑ) 
διαγωνίου του ορθογωνίου. 
     <Χ1> Χ1 : Γεωγραφικό µήκος βορειοδυτικής γωνίας πλαισίου 
     <Χ2> Χ2 : Γεωγραφικό µήκος νοτιοανατολικής γωνίας πλαισίου 
     <Y1> Υ1 : Γεωγραφικό πλάτος βορειοδυτικής γωνίας πλαισίου 
     <Υ2> Υ2 : Γεωγραφικό πλάτος νοτιοανατολικής γωνίας πλαισίου 
     <Ζ1> Ζ1 : Υψόµετρο βορειοδυτικής γωνίας πλαισίου 
     <Ζ2> Ζ2 : Υψόµετρο νοτιοανατολικής γωνίας πλαισίου 
<ΜέθοδοςΜέτρησης> Μέθοδος Μέτρησης  
<ΑκρίβειαΜέτρησης> Ακρίβεια Μέτρησης  
<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων> Γεωδαιτικό Σύστηµα 
Συντεταγµένων 

Εισαγωγή: <Τιµές> : υποχρεωτική 
     <Χ1> : υποχρεωτική 
     <Χ2> : υποχρεωτική 
     <Y1> : υποχρεωτική 
     <Υ2> : υποχρεωτική 
     <Ζ1> : προαιρετική 
     <Ζ2> : προαιρετική    
<ΜέθοδοςΜέτρησης> : υποχρεωτική 
<ΑκρίβειαΜέτρησης> : υποχρεωτική  
<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Τιµές> : µοναδική 
<ΜέθοδοςΜέτρησης> : µοναδική 
<ΑκρίβειαΜέτρησης> : µοναδική  
<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Τιµές> :  
     <Χ1> : συµβολοσειρά 
     <Χ2> : συµβολοσειρά 
     <Y1> : συµβολοσειρά 
     <Υ2> : συµβολοσειρά 
     <Ζ1>  : συµβολοσειρά 
     <Ζ2>  : συµβολοσειρά 
<ΜέθοδοςΜέτρησης> : κείµενο 
<ΑκρίβειαΜέτρησης> : κείµενο 
<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: <Συντεταγµένες><Τιµές> 

<Χ1>:23 24 00  

<Χ2>:23 27 00  

<Υ1>:40 24 00  

<Υ2>:41 24 00   

<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων>:WGS84 

Συµβατότητα: <Συντεταγµένες><Τιµές>:CIDOC CRM (E47 Spatial 

Coordinates),SPECTRUM, (Place coordinates), 

<ΜέθοδοςΜέτρησης> : CIDOC CRM (E16 Measurement: P39 

measured /was measured by) 

<ΑκρίβειαΜέτρησης> :  CIDOC CRM (E16 Measurement: P3 has 

note: E62 String 

<ΓεωδαιτικόΣύστηµαΣυντεταγµένων>: CIDOC CRM (E16 

Measurement: P2 has type (is type of): E55 Type) 
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 CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL SITES AND 

MONUMENTS (Spatial referencing system) 

Σχόλια:  

 

<πρόσωπο>  πρόσωπο 

Ορισµός: Περιέχει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε φυσικά πρόσωπα. 

Υπο-πεδία: <Ονοµατεπώνυµο>  Ονοµατεπώνυµο 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>   Βιογραφικά Στοιχεία 

<Ρόλος>   Ρόλος/ Ιδιότητα /Κοινωνική Οµάδα 

<Επικοινωνία>  Επικοινωνία [<στοιχείαΕπικοινωνίας>] 

Εισαγωγή: <Ονοµατεπώνυµο>: υποχρεωτική 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>: προαιρετική 

<Ρόλος>:προαιρετική 

<Επικοινωνία >:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµατεπώνυµο>: µοναδική 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>: µοναδική 

<Ρόλος> : πολλαπλή 

<Επικοινωνία >:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµατεπώνυµο>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>: κείµενο 

<Ρόλος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<Επικοινωνία >: [<στοιχείαΕπικοινωνίας>] 

Παραδείγµατα: Στοιχεία προσώπου Μ.Χατζηδάκη 

<πρόσωπο> 

<Ονοµατεπώνυµο>: Μανόλης Χατζηδάκης 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>:Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. ∆ιετέλεσε 

έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και διευθυντής στο 

Μουσείο Μπενάκη… 

<Ρόλος>Βυζαντινολόγος 

<Ρόλος>Ιστορικός τέχνης 

<Ρόλος>Έφορος Αρχαιοτήτων 

Στοιχεία Ιωάννη Παγωµένου: 

<πρόσωπο> 

<Ονοµατεπώνυµο>: Ιωάννης Παγωµένος 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>: Φιλοτέχνησε πολλές εκκλησίες 

στο νοµό Χανίων. Έχει θαφτεί στο παρεκκλήσι του 

Αγίου Νικολάου στη Μάζα και είναι γνωστός ως ένας 

από τους πιο ανθρωπιστές ζωγράφους της εποχής. 

Πολλά από τα έργα του βρίσκονται στην επαρχία 

Σελίνου (νοτιοανατολικά των Χανίων).  … 

<Ιδιότητα>Ζωγράφος 
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Συµβατότητα: <Ονοµατεπώνυµο>: CIDOC CRM (E21 Person: P1 Is identified by/ 

identifies: E41 Appellation), SPECTRUM (Person’s forenames, 

Person’s surname) 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>: SPECTRUM (Person’s biographical note), 

MIDAS (Associated person name), CIDOC CRM (E21 Person: P3 has 

note) 

<Ρόλος>: SPECTRUM (Person’s  occupation ή Person’s  association), 

MIDAS (Associated role), 

CIDOC CRM (E21 Person IsA : E39 Actor) 

<Επικοινωνία >: CIDOC CRM (E21 Person P76 has contact point 

(provides access to): E51 Contact Point) 

Σχόλια: <Ονοµατεπώνυµο>: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για την ταύτιση 

/αναγνώριση ενός ατόµου. 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>:Τα Βιογραφικά Στοιχεία είναι χρήσιµα σε 

περιπτώσεις ανάγκης καταγραφής πληροφορίας που αφορά στο βίο 

ενός π.χ σηµαντικού,  ιστορικού προσώπου 

 

<οργανισµός>  οργανισµός 

Ορισµός: Περιέχει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε νοµικά πρόσωπα. 

Υπο-πεδία: <Επωνυµία> Επωνυµία  

<Έδρα> Έδρα : Η νόµιµη έδρα του οργανισµού 

<Τµήµα> Τµήµα : Το τµήµα του οργανισµού, στο οποίο γίνεται 

αναφορά 

<Ρόλος> Ρόλος / Ιδιότητα / Κοινωνική Οµάδα 

<Επικοινωνία> Επικοινωνία [<στοιχείαΕπικοινωνίας>] 

Εισαγωγή: <Επωνυµία> : υποχρεωτική 

<Έδρα> : προαιρετική 

<Τµήµα> : προαιρετική 

<Ρόλος> : προαιρετική 

<Επικοινωνία> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Επωνυµία> : πολλαπλή 

<Έδρα> : µοναδική 

<Τµήµα> : µοναδική 

<Ρόλος> : πολλαπλή  

<Επικοινωνία> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Επωνυµία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Έδρα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τµήµα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Ρόλος> :  ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Επικοινωνία> : [<στοιχείαΕπικοινωνίας>] 

Παραδείγµατα: <οργανισµός > 

<Επωνυµία>Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο  
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<Έδρα>Αθήνα 

<Τµήµα>Τµήµα συντήρησης 

<Ρόλος>∆ιοργανωτήςέκθεσης 

<Επικοινωνία> 

<∆ιεύθυνση> Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα 

<Τηλέφωνο> 210-7211027  

<Φάξ> 210-7231883 

<Email> protocol@bma.culture.gr 

Συµβατότητα: <Επωνυµία>: SPECTRUM (Organisation’s additions to names), 

CIDOC CRM (E40 Legal Body),, MIDAS (Associated 

Organization 

name) ,  

<Έδρα>: SPECTRUM (Organisation’s address),CIDOC CRM 

(Institution address) , 

<Τµήµα>: SPECTRUM (Organisation’s sub-body), CIDOC CRM 

(Institution  sub-body name), 

<Ρόλος>: SPECTRUM (Organisation’s association), 

MIDAS (Associated role), CIDOC CRM E40 Legal Body :isA: E39 

Actor,  

<Επικοινωνία> CIDOC CRM E40 Legal Body: P76 has contact point 

(provides access to): E51 Contact Point 

Σχόλια:  

 

<στοιχείαΕπικοινωνίας>  στοιχεία επικοινωνίας 

Ορισµός: ∆ήλωση στοιχείων επικοινωνίας 

Υπο-πεδία: <∆ιεύθυνση>  ∆ιεύθυνση 

<Τηλέφωνο>  Τηλέφωνο 

<Φαξ>  Φαξ 

<Email>  Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Εισαγωγή: <∆ιεύθυνση> : προαιρετική 

<Τηλέφωνο> : προαιρετική 

<Φαξ> : προαιρετική 

<Email> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: < ∆ιεύθυνση >:µοναδική 

<Τηλέφωνο>: πολλαπλή 

<Φάξ>:πολλαπλή 

<Email>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <∆ιεύθυνση> : κείµενο 

<Τηλέφωνο> : συµβολοσειρά 

<Φαξ> : συµβολοσειρά 

<Email> : συµβολοσειρά 

Παραδείγµατα: Στοιχεία επικοινωνίας για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 
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<στοιχεία επικοινωνίας> 

<∆ιεύθυνση>: Ξανθουδίδου 2, Ηράκλειο 

<Τηλέφωνο>: 2810 - 224630 

<Φάξ>: 2810 - 332610 

<Email>:protocol@amh.culture.gr 

Συµβατότητα: <στοιχείαΕπικοινωνίας> :CIDOC CRM (E51 Contact point), 

SPECTRUM (Address/Address –text), , <Τηλέφωνο>: SPECTRUM 

(Address – telephone number), <Fax >: SPECTRUM (Address – fax 

number), <Email>: SPECTRUM (Address –email) 

Σχόλια:  

 

<αντικείµενο>  αντικείµενο 

Ορισµός: ∆ηλώνει συγκεκριµένο υλικό αντικείµενο ή/και το είδους αυτού. 

Υπο-πεδία: <Κωδικός>  Κωδικός  [<κωδικός>] 

<Είδος>  Είδος: Το είδος του αντικειµένου [<είδοςΑντικειµένου>] 

Εισαγωγή: <Κωδικός> : προαιρετική 

<Είδος> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : µοναδική 

<Είδος> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Κωδικός> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Είδος>  Είδος: [<είδοςΑντικειµένου>] 

Παραδείγµατα: Μουσειακό αντικείµενο που είναι νόµισµα: 

<Αντικείµενο> 

<Κωδικός> 

<Τιµή> Μ1234  

<ΑπόδοσηΑπό>  

<Πρόσωπο> Ε.Παπαδάκη 

<ΗµεροµηνίαΑπόδοσης>13/1/2003 

<ΗµεροµηνίαΛήξης> 

          <Είδος> 

<χρηστικό> 

<Όνοµα>Νόµισµα  

<Θησαυρός> Πολυδεύκης 

 

Συµβατότητα: <Κωδικός>:CIMI (ObjectID), CIDOC CRM (E19 Physical Object: P47 

is identified by (identifies): E42 Object Identifier), 

<Είδος>:CIDOC CRM (E19 Physical Object: P2 has type (is type of): 

E55 Type 

Σχόλια: Αυτή η στοιχειακή δοµή χρησιµοποιείται για να δηλώσει αναφορά σε 

άλλα αντικείµενα, µουσειακά ή µη.  
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<είδοςΑντικειµένου>  είδος αντικειµένου 

Ορισµός: ∆ηλώνει το είδος του αντικειµένου από απόψεως χρηστικής, 

µορφολογικής και κατασκευαστικής.  

Υπο-πεδία: <Χρηστικό>  Χρηστικό είδος : Το είδος ως προς τη χρήση 

     <Ονοµασία>  Ονοµασία  :  Η ονοµασία του χρηστικού είδους 

     <Θησαυρός>  Θησαυρός  :  Ο θησαυρός όρος από τον οποίο 

προέρχεται η ονοµασία 

<Μορφολογικό>  Μορφολογικό είδος : Το είδος ως προς τη µορφή 

     <Ονοµασία>  Ονοµασία  :  Η ονοµασία του µορφολογικού είδους 

     <Θησαυρός>  Θησαυρός  :  Ο θησαυρός όρος από τον οποίο 

προέρχεται η ονοµασία 

<Κατασκευαστικό> Κατασκευαστικό είδος : Το είδος ως προς την 

κατασκευή (υλικό, τεχνική) 

     <Ονοµασία>  Ονοµασία  :  Η ονοµασία του κατασκευαστικού 

είδους 

     <Θησαυρός>  Θησαυρός  :  Ο θησαυρός όρος από τον οποίο 

προέρχεται η ονοµασία 

Εισαγωγή: <Χρηστικό> : υποχρεωτική 

<Ονοµασία> : υποχρεωτική 

<Θησαυρός> : υποχρεωτική 

<Μορφολογικό> : υποχρεωτική 

<Ονοµασία> : υποχρεωτική 

<Θησαυρός> : υποχρεωτική 

<Κατασκευαστικό> : υποχρεωτική 

<Ονοµασία> : υποχρεωτική 

<Θησαυρός> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Χρηστικό> : πολλαπλή 

<Μορφολογικό> : πολλαπλή 

<Κατασκευαστικό> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Χρηστικό> 

    <Ονοµασία>  : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

    <Θησαυρός>  :  ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Μορφολογικό> 

    <Ονοµασία>  : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

    <Θησαυρός>  :  ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κατασκευαστικό> 

    <Ονοµασία>  : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

    <Θησαυρός>  :  ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα:  <είδος> 

<Χρηστικό> 

<Ονοµασία>Αγγείο 
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<Θησαυρός>Τοπικός Θησαυρός  

<Μορφολογικό>  

<Ονοµασία>Σκυφοειδές  

<Θησαυρός>ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ  

<Κατασκευαστικό> 

<Ονοµασία> Πήλινο 

<Θησαυρός>Τοπικός Θησαυρός 

Συµβατότητα: <είδος >:CIDOC CRM (E55 Type), CORE DATA STANDARD FOR 

ARCHAEOLOGICAL SITES AND MONUMENTS (Type : Monument or 

site category), 

<Χρηστικό> CIDOC CRM (E70 Thing: P101 had as general use (was 

use of): 55 Type), Object ID (Type of object) 

<Μορφολογικό> CIDOC CRM(E70 Thing: P2 has type (is type of): 

E55 Type) 

<Κατασκευαστικό>: CIDOC CRM(E12 Production:P125 used object 

of type (was type of object used in): E55 Type) 

<Όνοµα>:CIDOC CRM (P1 is identified by /identifies: E41 

Appellation) 

<Θησαυρός>: CIDOC CRM (E32 Authority Document) 

Σχόλια: Ο διακριτός χαρακτηρισµός του είδους ως προς τα ανωτέρω τρία 

κριτήρια συστηµατοποιεί και απλουστεύει τόσο την ίδια τη διαδικασία 

του χαρακτηρισµού, όσο και τη δηµιουργία και χρήση ελεγχόµενων 

λεξιλογίων, ενός χωριστού για κάθε κριτήριο, µε µία στοιχειώδη 

σηµασιολογική οργάνωση.  

Καλό είναι να χρησιµοποιούνται, όποτε είναι δυνατόν, καθιερωµένα 

λεξιλόγια. Σε κάθε περίπτωση, όµως, συνιστάται  η ένταξη κάθε 

όρου σ’ ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο ώστε να αποφεύγονται λάθη 

ορθογραφικά ή χρήση διαφορετικών συνωνύµων για τον ίδιο όρο 

στον ίδιο κατάλογο. 

Εάν ένα λεξιλόγιο είναι ιεραρχικά οργανωµένο, τότε µπορεί και είναι 

χρήσιµο ως τιµή του αντίστοιχου πεδίου να συµπληρώνεται η 

ιεραρχία ταξινόµησης του είδους (δηλ. η αλληλουχία των ευρύτερων 

όρων). Επίσης συνιστάται η αναφορά τουλάχιστον ενός ευρύτερου 

όρου προερχόµενου από καθιερωµένο λεξιλόγιο για κάθε χρήση µη 

καθιερωµένου όρου. 

Για την εξασφάλιση µέγιστης ελευθερίας στην άσκηση της κρίσης 

του τεκµηριωτή παράλληλα µε την αξιοποίηση καθιερωµένων 

λεξιλογίων, τα σύνολα τιµών ουσιαστικά δεν επιβάλλουν κανένα 

περιορισµό. 

 

<συµβάν>  συµβάν 

Ορισµός: Περιλαµβάνει αλλαγές καταστάσεων σε πολιτισµικά, κοινωνικά ή 
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φυσικά συστήµατα, ανεξαρτήτως κλίµακας, που προκαλούνται από 

µια σειρά ή οµάδα συναφών φυσικών, πολιτισµικών τεχνολογικών ή 

νοµικών φαινοµένων. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία> Ονοµασία : Εισάγεται η ονοµασία του συµβάντος. 

<Κατηγορία> Κατηγορία : Χαρακτηρισµός του συµβάντος 

<Χρόνος>  Χρόνος  [<χρονολογία>] 

<Tόπος> Τόπος :  [<τόπος>] 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>  Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που 

ήσαν παρόντα στο συµβάν ή µετείχαν σε αυτό. [<πρόσωπο>] 

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο>  Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα  

που ήσαν παρόντα στο συµβάν ή µετείχαν σε αυτό. [<αντικείµενο>] 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : 

Οργανισµοί που ήσαν παρόντες στο συµβάν ή µετείχαν σε αυτό. 

[<οργανισµός>] 

<Περιγραφή>  Περιγραφή : Ελεύθερη περιγραφή του συµβάντος. 

Εισαγωγή: <Ονοµασία> : προαιρετική 

<Κατηγορία> : υποχρεωτική 

<Χρόνος> : υποχρεωτική 

<Tόπος> : υποχρεωτική 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική  

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική  

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική 

<Περιγραφή> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία> : πολλαπλή 

<Κατηγορία> : πολλαπλή 

<Χρόνος> : µοναδική 

<Tόπος> : µοναδική 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή  

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή  

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή 

<Περιγραφή> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία> : κείµενο 

<Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Χρόνος> : [<χρονολογία>] 

<Tόπος> :  [<τόπος>] 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> :  [<πρόσωπο>]  

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> :  [<αντικείµενο>] 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> :  [<οργανισµός>] 

<Περιγραφή> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Η συγκόλληση ενός αµφορέα θα µπορούσε να περιγραφεί ως ένα 

συµβάν επέµβασης. 

<Συµβάν>  

<Ονοµασία>Συγκόλληση θραυσµάτων αµφορέα  
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<Χρόνος> 

<ΚάποτεΕντός> 2001 

<Κατηγορία>Συγκόλληση 

<Τόπος> 

<Ονοµασία>Ηράκλειο  

<Κωδικός> 

<Τιµή>7002690 

<Κατηγορία> 

<ΑπόδοσηΑπό>  

<Οργανισµός>GETTY Institute 

<Τµήµα> TGN 

<ΚτηµατολογικόςΑριθµός> 

<Κατηγορία>∆ήµος  

<ΓεωπολιτικήΙεραρχία> Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, 

Ηράκλειο 

<∆ιεύθυνση>Ξανθουδίδου 2  

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> 

<Ονοµατεπώνυµο> Μανόλης Παπαδάκης 

<ΒιογραφικάΣτοιχεία>  

<Ρόλος>Συντηρητής  

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> 

<Κωδικός>  

<Τιµή>Α134 

<Είδος> 

<Χρηστικό> 

<Ονοµασία>Αγγείο 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> 

<Επωνυµία>ΚΓ ‘ ΕΠΚΑ  

<Έδρα>Ηράκλειο  

<Τµήµα> 

<Ρόλος> 

<Επικοινωνία> 

<∆ιεύθυνση > Ξανθουδίδου 2 

<Τηλέφωνο>  

<Φάξ>  

<Email>  

Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E5 Event: P1 is identified by /identifies: 

E41 Appellation) 

<ΧρόνοςΣυµβάντος>: CIDOC CRM (E5 Event: P4 has time-span/is 

time-span of:E52 Time-span),  

<Κατηγορία>: CIDOC CRM (E5 Event: P2 has type /is type of: E55 

Type) , MIDAS (Event type), 

<τόπος>: CIDOC CRM (E5 Event: P7 took place at(witnessed):E53 
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Place) ,  

<Περιγραφή>:CIDOC CRM (E5 Event: P3 has note), 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (E5 Event: P11 

had participant (participated in):E39 Actor) , 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (E5 Event: P11 had 

Participant (participated in):E39 Actor) 

<ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (E5 Event: :  P12 

occurred in the presence of (was present at): E77 Persistent Item) 

Σχόλια:  

 

<υλικό>  υλικό 

Ορισµός: Αφορά στην καταγραφή υλικού 

Υπο-πεδία: <Κωδικός> Κωδικός.  [<κωδικός>] 

<Ονοµασία> , Ονοµασία: αφορά το όνοµα του υλικού 

<Κατηγορία> , Κατηγορία: αφορά την ταξινόµηση του υλικού 

<ΆλληΟνοµασία> Άλλη Ονοµασία  

Εισαγωγή: <Κωδικός> : υποχρεωτική 

<Ονοµασία> : απαραίτητη 

<Κατηγορία> : υποχρεωτική 

<ΆλληΟνοµασία> προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : πολλαπλή 

<Ονοµασία> : µοναδική 

<Κατηγορία> : πολλαπλή 

<ΆλληΟνοµασία>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Κωδικός> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Ονοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΆλληΟνοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Ένα υλικό που χρησιµοποιείται στη συντήρηση αντικειµένων είναι το 

κερί. 

(1) <υλικό> 

<Κωδικός> 

<Ονοµασία>:Κερί 

<Κατηγορία>:Υλικό συµπλήρωσης 

<ΆλληΟνοµασία> :Κερί µέλισσας  

Συµβατότητα: <υλικό> CIDOC CRM (E57 Material) 

<κωδικός> CIDOC CRM (E57 Material P47 is identified by 

(identifies): E42 Object Identifier), 

<Ονοµασία>: CIDOC CRM (E57 Material: P102 has title (is title of): 

E35 Title) , SPECTRUM [version 2 (2004)]: Material name 

<Κατηγορία> CIDOC CRM (E57 Material P2 has type (is type of): 
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E55 Type 

<ΆλληΟνοµασία> :CIDOC CRM (E57 Material P1 is identified by 

(identifies): E41 Appellation) P139 has alternative form: E41 

Appellation) 

Σχόλια:  

 

<ψηφιακόΑντικείµενο >  ψηφιακόΑντικείµενο 

Ορισµός: Η στοιχειακή δοµή αυτή αφορά την περιγραφή των ψηφιακών 

αντικειµένων γενικά. 

Υπο-πεδία: <Τίτλος>, Τίτλος: Συµπληρώνεται ένας τίτλος για το ψηφιακό 

Αντικείµενο 

<Σύνδεσµος>, Σύνδεσµος: Συµπληρώνεται η διεύθυνση (path) του 

ψηφιακού αντικείµενου  

Εισαγωγή: <Τίτλος>: προαιρετική 

<Σύνδεσµος> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Τίτλος>: Πολλαπλή 

<Σύνδεσµος> : Μοναδική 

Σύνολο τιµών: <Τίτλος>: κείµενο 

<Σύνδεσµος>: κείµενο  

Παραδείγµατα: Ένα είδος ψηφιακού αντικειµένου είναι ένα αρχείο φωτογραφίας.  

<ψηφιακό Αντικείµενο> 

<Τίτλος> Φωτογραφία αµφορέα 1Α 

<Σύνδεσµος> path:C:/arxeio_psifiakon_ikonwn/34.jpg  

Συµβατότητα: <ψηφιακόΑντικείµενο>: CIDOC CRM (E73 Information Object), 

<Σύνδεσµος>: CORE DATA STANDARD FOR ARCHAEOLOGICAL 

SITES AND MONUMENTS (Cross reference to documentation), 

CIDOC CRM (E73 Information Object :P67 refers to (is referred to 

by..) 

<Τίτλος>: CIDOC CRM (E73 Information Object :P102 has title /is 

title of: E35 Title) 

Σχόλια:  

 

<αναφερόµενα >  αναφερόµενα στοιχεία  

Ορισµός: ∆ηλώνει στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε απεικόνιση, σήµανση, 

κείµενο, ή άλλη εγγραφή που περιέχεται σε αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Ηµεροµηνία> Αναφερόµενη Ηµεροµηνία [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος> Αναφερόµενος Τόπος  [<τόπος>] 

<Πρόσωπο> Αναφερόµενο Πρόσωπο  [<πρόσωπο>] 

<Αντικείµενο> Αναφερόµενο Αντικείµενο  [<αντικείµενο>] 

<Οργανισµός> Αναφερόµενος Οργανισµός  [<οργανισµός>] 
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<Συµβάν> Αναφερόµενο Συµβάν  [<συµβάν>] 

Εισαγωγή: <Ηµεροµηνία>: προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική  

<Πρόσωπο>:προαιρετική  

<Αντικείµενο>:προαιρετική 

<Οργανισµός>: προαιρετική  

<Συµβάν>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Στοιχεία>: µοναδική 

<Ηµεροµηνία>: πολλαπλή 

<Τόπος>:πολλαπλή 

<Πρόσωπο>:πολλαπλή,  

 <Αντικείµενο>:πολλαπλή 

<Οργανισµός>:πολλαπλή 

<Συµβάν>:πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Ηµεροµηνία>:εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο 

<Τόπος >:βλέπε στοιχειακή δοµή<τόπος> 

<Πρόσωπο>:>:βλέπε στοιχειακή δοµή[<πρόσωπο>],  

<Αντικείµενο>:βλέπε στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>], 

<Οργανισµός>:βλέπε στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>], 

<Συµβάν>:βλέπε στοιχειακή δοµή [<συµβάν>] 

Παραδείγµατα: Ανάµεσα στα πρόσωπα που απεικονίζονται σε µία φορητή εικόνα του 

14ου αι. είναι και µία µοναχή: 

<αναφερόµενα> 

<Ηµεροµηνία><Από>1315 µ.Χ <Εως> 

<Πρόσωπο> 

<ονοµατεπώνυµο > Μαρία (Μοναχή Μάρθα)  

<ρόλος> µοναχή 

Συµβατότητα: <Αναφερόµενα>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by): E1 

CRM Entity:(P67.1 has type: E55 Type)]/ (P129 is about (is subject 

of): E1 CRM Entity) 

<Ηµεροµηνία>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 

is about (is subject of): E52 Time-Span] 

<Τόπος>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 is 

about (is subject of): E53 Place] 

<Πρόσωπο>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 is 

about (is subject of): E21 Person] 

<Αντικείµενο>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 

is about (is subject of): E19 Physical Object] 

<Οργανισµός>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 

is about (is subject of):E40 Legal Body] 

<Συµβάν>: CIDOC CRM [P67 refers to (is referred to by)/P129 is 

about (is subject of):E5 Event] 

Σχόλια: Με το πεδίο αυτό παρέχεται πληροφορία σχετική µε το περιεχόµενο 
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ενός αντικειµένου. 

 


