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 6   Τεκµηρίωση κινητών αντικειµένων µουσείων  
∆ηµήτρης Καλοµοιράκης, Πάνος Κωνσταντόπουλος, Λέττα Μεντή, Χρυσούλα 

Μπεκιάρη, Μάρτιν Ντέρ, Ελένη Τσενόγλου 

 

 

Το παρόν προϋποθέτει ανάγνωση του κεφαλαίου 5, Πληροφοριακές δοµές 

τεκµηρίωσης. 

∆οµή του δελτίου τεκµηρίωσης 

Συνοπτική παρουσίαση 
Για την καλύτερη συνολική εποπτεία της δοµής του δελτίου τεκµηρίωσης 

απαριθµούνται εδώ µόνο τα πεδία πρώτου βαθµού χωρίς τα υπο-πεδία αυτών. Επίσης 

σηµειώνεται ο κανόνας εισαγωγής, ώστε να µπορεί κανείς να αποκτήσει άµεση 

αντίληψη των απαραίτητων, υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων του δελτίου και 

της αναλογίας του πλήθους αυτών. Τα απαραίτητα πεδία σηµειώνονται µε Α, τα 

υποχρεωτικά µε Υ, ενώ τα προαιρετικά, που είναι και τα περισσότερα δεν έχουν 

διακριτικό σηµείο. 

 

  
∆ελτίο µουσειακού αντικειµένου (∆ΜΑ) 
Ταύτιση δελτίου 
Kωδικός δελτίου         Α 

Κωδικός έκδοσης            Υ 

Ταύτιση αντικειµένου 
Κωδικός αντικειµένου  Α 

Άλλος κωδικός               Υ 

Εισαγωγή                   Α 

Τµήµα                           Υ 

Συλλογή                        Υ  

Κατηγορία                      Υ  

Κύριο Υλικό                    Υ  

Κύριο χρώµα                  Υ 
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Περιεκτικό σύνολο          Υ 

Συγκρότηση                   Υ 

Εικόνα                       Α 

Κατάσταση                      Υ 
Περιγραφή                 Α 

Εντός Μουσείου              Υ 

Αναλυτική τεκµηρίωση αντικειµένου 
Περιγραφή αντικειµένου 
Ονοµασία                       Υ 

Είδος                             Υ 

Απεικόνιση  

Σήµανση  

Μέτρηση 

Έλεγχος κατάστασης 

Ιστορία αντικειµένου 
Κατασκευή  

Χρήση  

Περισυλλογή / ανεύρεση 

Επέµβαση 

Κατοχή  

Συσχετίσεις αντικειµένου  
Συσχέτιση 

∆ιαχείριση αντικειµένου 
Άλλη  εισαγωγή 

Απόκτηση                       Υ 

Θέσεις                            Υ 

Εκτίµηση 

Συµφωνητικό 

Μετακίνηση   

∆ανεισµός                      Υ 

Συσκευασία  

∆ιαγραφή                       Υ 

Αναφορές 
Βιβλιογραφία  

Αρχεία 

Άλλη ταξινόµηση  

Κείµενο προθήκης  

 

Αναλυτική παρουσίαση 
Εδώ παρουσιάζεται ολόκληρη η ιεραρχική δοµή των πεδίων του δελτίου τεκµηρίωσης. 

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

στοιχειακές δοµές τις οποίες τα πεδία τυχόν ακολουθούν. Αναδεικνύεται έτσι ο κοινός 
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τύπος ενός µεγάλου αριθµού πεδίων και διευκολύνεται η κατανόηση της 

σηµασιολογικής τους δοµής και των συσχετισµών τους. 

  

∆ελτίο Μουσειακού Αντικειµένου (∆ΜΑ) 
 
Ταύτιση δελτίου 
Kωδικός δελτίου  [κωδικός] 

Κωδικός έκδοσης [κωδικός] 

 
Ταύτιση αντικειµένου 
Κωδικός αντικειµένου [κωδικός] 

Άλλος κωδικός [κωδικός] 

   Εισαγωγή  

Κωδικός [κωδικός]  

Παρατηρήσεις 

   Τµήµα  

Ονοµασία 

ΚωδικόςΤµήµατος 

  Συλλογή  

Ονοµασία 

ΚωδικόςΣυλλογής  

  Κατηγορία  

  Κύριο υλικό  

  Κύριο χρώµα   

  Περιεκτικό σύνολο  

 Κωδικός  [κωδικός] 

 Κατηγορία 

  Συγκρότηση  

Τύπος 

Πλήθος µερών 

Μέρη  

Περιγραφή µερών ή 

Μέρος  

   Κατηγορία   

   Κωδικός  [κωδικός]  ή  

Πλήθος 

 Προσάρτηµα  

Πλήθος 

Κατηγορία 

Περιγραφή προσαρτήµατος 

Εικόνα [ψηφιακό αντικείµενο] 

Κατάσταση  
Περιγραφή 
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Εντός Μουσείου  

 
Αναλυτική τεκµηρίωση αντικειµένου 
 
Περιγραφή αντικειµένου 

    Ονοµασία  

Είδος ονοµασίας  

Κείµενο  

Γλώσσα  

Μετάφραση  

Κείµενο  

Γλώσσα   

Είδος  [είδος αντικειµένου]  

   Απεικόνιση  

Θέση 

Είδος  [είδος αντικειµένου] 

Θέµα 

Εικονογραφικός τύπος  

Περιγραφή   

Αναπαράσταση 

   Φωτογραφία [ψηφιακό αντικείµενο] 

   Σχέδιο [ψηφιακό αντικείµενο] 

Αναφερόµενα στοιχεία [αναφερόµενα] 

Χρώµα  

∆ιαστάσεις  

Τεχνική  

Υλικό [υλικό] 

Κατάσταση 

Χρονολόγηση [χρονολόγηση] 

Σκοπός 

Σήµανση  

Θέση 

Είδος  [είδος αντικειµένου] 

Περιεχόµενο 

Μεταγραφή  

Γλώσσα 

Περιγραφή  

Αναπαράσταση 

Φωτογραφία [ψηφιακό αντικείµενο]  

Σχέδιο [ψηφιακό αντικείµενο] 

Αναφερόµενα στοιχεία [αναφερόµενα] 

∆ιαστάσεις  

Τεχνική 
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Υλικό [υλικό] 

Κατάσταση 

Χρονολόγηση [χρονολόγηση] 

Σκοπός 

Μέτρηση 

Μέγεθος  

Ιδιότητα   

Μονάδα µέτρησης  

Τιµή  

Είδος µέτρησης 

Υπεύθυνος µέτρησης [πρόσωπο] 

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Παρατηρήσεις 

Έλεγχος κατάστασης 

Είδος ελέγχου  

Χαρακτηρισµός κατάστασης 

Ελεγκτής  [πρόσωπο] 

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Τόπος  [τόπος] 

Περιγραφή κατάστασης 

Μελέτη [ψηφιακόΑντικείµενο] 

 

Ιστορία αντικειµένου 
   Κατασκευή  

Γενικά στοιχεία κατασκευής 

Κατασκευαστής [πρόσωπο] 

Τόπος [τόπος] 

Χρονολόγηση [χρονολόγηση] 

Τεχνική   

Υλικό [υλικό] 

Κατάσταση ολοκλήρωσης  

Σκοπός  

Αυθεντικότητα 

Επιρροή  

Περιγραφή  

Φάση  κατασκευής 

Γεγονός [συµβάν] 

Τεχνική 

Υλικό [υλικό] 

Σκοπός 

Σχετικό συµβάν 

             Είδος συσχέτισης 

             Συµβάν  [συµβάν] 
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   Χρήση  

Φάση χρήσης 

Γεγονός [συµβάν]  

Τεχνική 

Σκοπός  

Σχετικό συµβάν 

   Είδος συσχέτισης 

   Συµβάν [συµβάν] 

Έκθεση 

Τίτλος  

Τόπος [τόπος] 

∆ιάρκεια [ηµεροµηνία] 

∆ιοργανωτής [οργανισµός] 

Έντυπο υλικό  

   Περισυλλογή / ανεύρεση 

Γεγονός  [συµβάν]  

Τεχνική 

Σκοπός 

Στρώµα ανασκαφής 

Αριθµός καταγραφής ευρήµατος  [κωδικός] 

Πλαίσιο έρευνας 

  Όνοµα 

∆ιάρκεια [ηµεροµηνία] 

Υπεύθυνος [πρόσωπο] 

Φορέας [οργανισµός] 

Συνεύρηµα 

Είδος  [είδος αντικειµένου] 

Πλήθος 

Σχετικό συµβάν 

 Είδος συσχέτισης 

 Συµβάν  [συµβάν]  

Αναφορές ανεύρεσης  

Βιβλιογραφία  

Αρχεία 

   Επέµβαση 

Γενικά στοιχεία επέµβασης 

Επεµβαίνων [πρόσωπο] 

Τόπος [τόπος] 

Ονοµασία  

Χρονολόγηση [χρονολόγηση] 

Τεχνική   

Υλικό [υλικό] 

Κατάσταση ολοκλήρωσης  
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Σκοπός  

Ίχνη µετατροπής 

Περιγραφή  

Φάση επέµβασης 

Γεγονός [συµβάν] 

Τεχνική 

Υλικό [υλικό] 

Σκοπός 

Σχετικό συµβάν 

             Είδος συσχέτισης 

             Συµβάν  [συµβάν] 

    Κατοχή  

Γεγονός [συµβάν] 

 
Συσχετίσεις αντικειµένου  
Συσχέτιση  

Είδος συσχέτισης 

Συµβάν [συµβάν] 

Συγκρινόµενο αντικείµενο [αντικείµενο]  

Περιγραφή 

 
∆ιαχείριση αντικειµένου 

   Άλλη  εισαγωγή 

Κωδικός εισαγωγής [κωδικός] 

   Παρατηρήσεις 

   Απόκτηση  

Είδος απόκτησης 

    Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία]  

Τόπος [τόπος]   

Εµπλεκόµενο πρόσωπο  [πρόσωπο]   

Εµπλεκόµενος οργανισµός  [οργανισµός]   

Περιγραφή   

   Θέσεις  

Τρέχουσα θέση    

Θέση 

Ηµεροµηνία τοποθέτησης [ηµεροµηνία] 

Παρατηρήσεις 

Μόνιµη θέση   

Προηγούµενη θέση    

Θέση 

Ηµεροµηνία τοποθέτησης [ηµεροµηνία] 

Παρατηρήσεις 

 Εκτίµηση 
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Αξία   

Είδος αξίας 

Τιµή 

Μονάδα 

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Τόπος [τόπος]  

Εκτιµητής  

Πρόσωπο  [πρόσωπο] 

Οργανισµός [οργανισµός] 

Παρατηρήσεις  

   Συµφωνητικό 

Είδος συµφωνητικού 

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Σύντοµος τίτλος  

Εµπλεκόµενο πρόσωπο [πρόσωπο] 

Εµπλεκόµενος οργανισµός [οργανισµός] 
Περιγραφή 

   ∆ιαγραφή 

Είδος διαγραφής 

Νοµική πράξη  

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Περιγραφή  

Τωρινός κάτοχος  

            Πρόσωπο [πρόσωπο] 

            Οργανισµός [οργανισµός]  

Σχετική διαδικασία 

   Μετακίνηση   

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Σκοπός  

Θέση 

Υπεύθυνος 

         Πρόσωπο  [πρόσωπο] 

         Τµήµα  

Παρατηρήσεις 

∆ανεισµός  

Ηµεροµηνία [ηµεροµηνία] 

Σκοπός  

Προορισµός [τόπος] 

Υπεύθυνος παραλαβής 

Πρόσωπο  [πρόσωπο] 

Οργανισµός [οργανισµός] 

Υπεύθυνος αποστολής 

Πρόσωπο  [πρόσωπο] 
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Τµήµα  

 Παρατηρήσεις 

Συσκευασία 

∆ιαστάσεις 

Συνθήκες  

Παρατηρήσεις 

    
Αναφορές 
Βιβλιογραφία  

Βιβλιογραφική αναφορά 

Συγγραφέας 

Τίτλος  

Έτος έκδοσης 

Κωδικός έκδοσης [κωδικός] 

bibtex 

 Αρχεία 

Αρχειακό Στοιχείο 

        Είδος στοιχείου 

Αρχειακή αναφορά 

∆ηµιουργός 

Τίτλος 

Ηµεροµηνία δηµιουργίας  [ηµεροµηνία] 

Γλώσσα 

Αρχειακός κωδικός [κωδικός]   

Ψηφιακό αρχείο  [ψηφιακόΑντικείµενο] 

  Άλλη ταξινόµηση  

Ταξινόµηση 

Πηγή 

Κείµενο προθήκης  

Τίτλος 

Παράγραφος  

Συντάκτης  [πρόσωπο] 

Ηµεροµηνία δηµιουργίας [ηµεροµηνία]  

Γλώσσα 

  

 

Ορισµός των πεδίων του δελτίου 
Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των πεδίων του δελτίου τεκµηρίωσης κινητών 

αντικειµένων µουσείων σύµφωνα µε τον τύπο ορισµού πεδίων του πίνακα 2 και τους 

κανόνες του πίνακα 3 του κεφαλαίου 6 (Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης) του 

παρόντος Οδηγού. Επί πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συµβάσεις: 
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Εµφάνιση ονοµασιών:  <Ονοµασία XML>  Ονοµασία  ∆ηλώνονται παράλληλα η 

ονοµασία 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 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>], η οποία αρχίζει µε µικρό.  

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

του υπο-πεδίου αυτού παρατίθεται χωριστά.  

 

 
< ∆ΜΑ >  ∆ελτίο Μουσειακού Αντικειµένου 
Ορισµός: Το σχήµα δόµησης όρων και συσχετίσεων   αναφέρεται στη 

συνολική τεκµηρίωση  του συγκεκριµένου µουσειακού 

αντικειµένου – παράλληλα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη διαχείριση των αρχείων από το σύστηµα. 

Υπο-πεδία: <Ταύτιση∆ελτίου>, Ταύτιση ∆ελτίου: Αναλύεται παρακάτω 

<ΤαύτισηΑντικειµένου>, Ταύτιση αντικειµένου: Αναλύεται 

παρακάτω 

<ΑναλυτικήΤεκµηρίωσηΑντικειµένου>, ΑναλυτικήΤεκµηρίωση 

Αντικειµένου: Αναλύεται παρακάτω 

<∆ιαχείρισηΑντικειµένου>, ∆ιαχείρισηΑντικειµένου: Αναλύεται 

παρακάτω 

<Αναφορές>, Αναφορές: Αναλύεται παρακάτω  

Εισαγωγή: <Ταύτιση∆ελτίου>:απαραίτητη 

<ΤαύτισηΑντικειµένου>: απαραίτητη 

<ΑναλυτικήΤεκµηρίωσηΑντικειµένου>: υποχρεωτική 

<∆ιαχείρισηΑντικειµένου>: υποχρεωτική 

<Αναφορές>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ταύτιση∆ελτίου>:µοναδική 

<ΤαύτισηΑντικειµένου>: µοναδική 

<ΑναλυτικήΤεκµηρίωσηΑντικειµένου>: µοναδική 

<∆ιαχείρισηΑντικειµένου>: µοναδική 

<Αναφορές>:µοναδική 

Σύνολο τιµών:  

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα:  

Σχόλια:  

 
 
< Ταύτιση∆ελτίου >  Ταύτιση ∆ελτίου 
Ορισµός: Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα µεταδεδοµένα του δελτίου 
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τεκµηρίωσης του µουσειακού αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Kωδικός∆ελτίου>, Kωδικός δελτίου : Χρησιµοποιείται 

υποχρεωτικά ως αναγνωριστικός κωδικός (id) του δελτίου. 

Εξυπηρετεί την τεχνική οργάνωση του σχήµατος. [<κωδικός>] 

<ΚωδικόςΈκδοσης>, Kωδικός έκδοσης : Η ενότητα αυτή 

αναφέρεται στις πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του 

αρχείου του δελτίου. [<κωδικός>]  

Εισαγωγή: <Kωδικός ∆ελτίου>:απαραίτητη 

<ΚωδικόςΈκδοσης>: υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Kωδικός ∆ελτίου>:µοναδική  

<ΚωδικόςΈκδοσης>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Kωδικός ∆ελτίου>:  [<κωδικός>] 

<ΚωδικόΈκδοσης>:  [<κωδικός>] 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα έκδοσης συστήµατος 

<Μεταδεδοµένα∆ελτίου> 

  <Kωδικός∆ελτίου> 

     <Τιµή> ∆124 

     <Κατηγορία>Κωδικός Μουσείου Μπενάκη 

     <ΑπόδοσηΑπό> 

         <Ονοµατεπώνυµο>∆.Χ. 

     <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> 

          <Από>1997 

          <Έως> 

     <ΗµεροµηνίαΛήξης> 

          <Από> 

          <Έως>1998 

  <ΚωδικόςΈκδοσης> 

     <Τιµή> Έκδοση 1.1.2 

     <Κατηγορία> 

     <ΑπόδοσηΑπό> 

         <Επωνυµία>ΙΤΕ  

     <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> 

         <Από>1-2-2004 

         <Έως> 

     <ΗµεροµηνίαΛήξης> 

         <Από> 

         <Έως>10-6-2004 

Συµβατότητα: <Kωδικός∆ελτίου>,<ΚωδικόςΈκδοσης>: SPECTRUM (Edition 

number), CIDOC CRM (P130 shows features of (features are also 

found on)/P47 is identified by (identifies): E42 Object Identifier) 
Σχόλια: <Kωδικός∆ελτίου>:Η πληροφορία είναι απαραίτητη για τη 

σύνδεση του δελτίου µε οποιαδήποτε πληροφοριακή ενότητα. 

<ΚωδικόςΈκδοσης>: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον 
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έλεγχο της εγκυρότητας, την µελέτη της εξέλιξης της γνώσης που 

αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο και την σύνδεση της 

πληροφορίας µε το πρόσωπο που την καταγράφει.  Η έκδοση 

συνιστάται να αλλάζει µε την αλλαγή του υπευθύνου. Σ’ ένα 

σύστηµα εγγράφων απαιτείται η αποθήκευση όλων των 

προηγουµένων εκδόσεων ώστε η δηµιουργία νέας πληροφορίας να 

µην έχει ως συνέπεια την καταστροφή της παλαιάς.   

Αν η υλοποίηση του συστήµατος δεν στηρίζεται σε έγγραφα αλλά 

σε πίνακες, τότε πρέπει να καταγράφεται για κάθε πληροφορία 

που δίδεται για  το αντικείµενο ο υπεύθυνος καταγραφής. 

 

 

<ΤαύτισηΑντικειµένου> Ταύτιση Αντικειµένου 
Ορισµός: Αφορά  το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη 

για την αναγνώριση και ταύτιση ενός αντικειµένου. Βασικά είναι η 

διαχειριστική ταυτότητα του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <ΚωδικόςΑντικειµένου>,Κωδικός Αντικειµένου: Η υποενότητα 

αυτή αφορά τον τρέχοντα µοναδικό  αναγνωριστικό αριθµό του 

µουσειακού αντικειµένου στο µουσείο (οργανισµό ή φορέα που 

ανήκει το αντικείµενο.  [<κωδικός>] 

<Άλλοςκωδικός>, Άλλος κωδικός: Νοούνται όποιοι άλλοι κωδικοί 

συνοδεύουν το αντικείµενο, είτε έχουν δοθεί στο µουσείο 

παλαιότερα (π.χ., ειδικών καταλόγων), είτε εκτός αυτού, 

καλούµενοι ξένοι κωδικοί (π.χ., σε προηγούµενο µουσείο ή 

συλλογή  ή από τους προηγούµενους ιδιοκτήτες του). 

[<κωδικός>] 

<Εισαγωγή>, Εισαγωγή : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Τµήµα>, Τµήµα : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Συλλογή>, Συλλογή : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Κατηγορία>, Κατηγορία: Η κατηγορία στην οποία ανήκει το 

αντικείµενο. 

<ΚύριοΥλικό>, Κύριο υλικό : Το-α κύριο-α υλικό-ά κατασκευής 

του αντικειµένου. 

<ΚύριοΧρώµα> ΚύριοΧρώµα: Το-α κύριο-α χρώµα-τα του 

αντικειµένου. 

<ΠεριεκτικόΣύνολο> ΠεριεκτικόΣύνολο: Αναλύεται στην συνέχεια 

<Συγκρότηση>, Συγκρότηση: : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Εικόνα>, Εικόνα: Νοείται ενδεικτική φωτογραφία µικρών 

διαστάσεων και χαµηλής ανάλυσης ή σχέδιο του αντικειµένου. 

[<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

<Κατάσταση>, Κατάσταση: Εισάγεται πληροφορία για την 

εκτίµηση της γενικής κατάστασης του αντικειµένου. 
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Συµπεριλαµβάνεται χαρακτηρισµός της ακεραιότητας του 

αντικειµένου. 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται  µία σύντοµη περιγραφή 

εµφανών ιδιοτήτων του αντικειµένου. 

<ΕντόςΜουσείου>, Εντός του Μουσείου:  ∆ηλώνεται εάν το 

αντικείµενο βρίσκεται τώρα εντός µουσείου ή όχι. Προβλέπεται να 

εµφανίζεται ως ένδειξη (flag).  

Εισαγωγή: <ΚωδικόςΑντικειµένου>:απαραίτητη 

<Άλλοςκωδικός>:υποχρεωτική 

<Εισαγωγή>:υποχρεωτική 

<Τµήµα>: υποχρεωτική 

<Συλλογή>: υποχρεωτική 

<Κατηγορία>: απαραίτητη 

<ΚύριοΥλικό>: απαραίτητη 

<ΚύριοΧρώµα>: απαραίτητη 

<ΠεριεκτικόΣύνολο> : υποχρεωτική 

<Συγκρότηση>: υποχρεωτική 

<Εικόνα>: απαραίτητη 

<Κατάσταση>: απαραίτητη 

<Περιγραφή> : υποχρεωτική 

<ΕντόςΜουσείου>: απαραίτητη 

Πολλαπλότητα: <ΚωδικόςΑντικειµένου>:µοναδική 

<Άλλοςκωδικός>:πολλαπλή 

<Εισαγωγή>:µοναδική 

<Τµήµα>: µοναδική 

<Συλλογή>: µοναδική 

<Κατηγορία>: πολλαπλή 

<ΚύριοΥλικό>: πολλαπλή 

<ΚύριοΧρώµα>: πολλαπλή 

<ΠεριεκτικόΣύνολο> : µοναδική 

<Συγκρότηση>: µοναδική 

<Εικόνα>: πολλαπλή 

<Κατάσταση>: µοναδική 

<Περιγραφή> : µοναδική 

<ΕντόςΜουσείου>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΚωδικόςΑντικειµένου>:  [<κωδικός>] 

<Άλλοςκωδικός>:  [<κωδικός>] 

<Εισαγωγή>: βλέπε παρακάτω 

<Τµήµα>: βλέπε παρακάτω 

<Συλλογή>: βλέπε παρακάτω 

<Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΚύριοΥλικό>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΚύριοΧρώµα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 
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<ΠεριεκτικόΣύνολο> : βλέπε παρακάτω 

<Συγκρότηση>: βλέπε παρακάτω 

<Εικόνα>:  [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

<Κατάσταση>: κείµενο 

<Περιγραφή>: κείµενο 

<ΕντόςΜουσείου>: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα 1: 

ΚωδικόςΑντικειµένου> 

  <Τιµή> ΣΛΜ285  

  <Κατηγορία> Επίσηµος Κωδικός του Μουσείου 

  <Απόδοση Από> 

     <Τµήµα> Ιδ. Συλλογή Λουκά Μπενάκη  

  <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> 

     <Από> 2/1920 

     <Έως> 2/1920  

Παράδειγµα 2: 

<ΚωδικόςΑντικειµένου> 

  <Τιµή> Ι4  

  <Κατηγορία> Κωδικός  ειδικού καταλόγου υφαντών  

  <Απόδοση Από>  

     <Τµήµα>Λαογραφικό Τµήµα  

  <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> 

     <Από> 20/6/2004 

     <Έως> 20/6/2004 

<ΚύριοΥλικό>µαλλί 

Παράδειγµα 3: περιγραφές αντικειµένων:: 

<Περιγραφή(1)>πήλινη πρόχους µε δακτυλιόσχηµη βάση  

<περιγραφή (2)> εγκόλπιο από ορεία κρύσταλλο µε 

ανάγλυφη προτοµή του Παντοκράτορα > 

<Περιγραφή (3)>.πρόσθιο τµήµα ξυλόγλυπτης κασέλας µε 

φυτικό διάκοσµο)  

<περιγραφή(4)> Πλεκτό καλάθι από λυγαριά. 

Συµβατότητα <ΚωδικόςΑντικειµένου>:SPECTRUM (Object identification 

information), CIDOC CRM (E42 Object Identifier) 

<Άλλοςκωδικός>: SPECTRUM (Other number), CIDOC CRM (E42 

Object Identifier :P139 has alternative form: E41 Appellation) 

<Κατάσταση>: CIDOC CRM (E3 Condition State), SPECTRUM 

(Condition) 

<Περιγραφή>: SPECTRUM (Brief description), CIDOC CRM 

(P3 has note: ) 

<ΕντόςΜουσείου>:SPECTRUM (Current location), CIDOC CRM 

(E19 Physical Object: P55 has current location (currently holds): 

E53 Place) 
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<Συλλογή>:CIDOC CRM (E78 Collection), 

<ΚύριοΥλικό> : CIDOC CRM (E57 Material)  

<ΚύριοΧρώµα>: CIDOC CRM (E26 Physical Feature) 

<ΠεριεκτικόΣύνολο> CIDOC CRM (E18 Physical Thing: P46 is 

composed of /forms part of: E18 Physical Thing :P3 has note) 

<Κατηγορία>CIDOC CRM (E55 Type) 

<Εισαγωγή>: CIDOC CRM (E10 Tranfer of custody) 

<Τµήµα>: CIDOC CRM (E40 Legal Body) 

<Συγκρότηση>: CIDOC CRM (P46 is composed of (forms part of) 

<Εικόνα> : CIDOC CRM (E38 Image) 

Σχόλια <ΚωδικόςΑντικειµένου> : Είναι απαραίτητη πληροφορία για την 

καταγραφή και τεκµηρίωση της ταυτότητας κάθε αντικειµένου που 

εισέρχεται στο µουσείο. 

<ΆλλοςΚωδικός> : Ο σκοπός της πληροφορίας αυτής είναι να  

διατηρείται ένα ιστορικό των αριθµών καταλόγων που 

χρησιµοποιήθηκαν κάποτε για την ταύτιση του αντικειµένου και 

είναι  απαραίτητη για να την παρακολούθηση ιδιοκτησίας και 

ταύτισης του αντικειµένου στο παρελθόν. 

Οποιαδήποτε σηµείωση µε προηγούµενους αριθµούς πάνω στο 

αντικείµενο (σήµανση µε σινική µελάνη, ταµπελάκι επιρραµένο ή 

χάρτινο, κλπ.) πρέπει να διατηρείται πάνω στο αντικείµενο ή σε 

ειδικό φάκελο, που θα φυλάσσεται και θα συσχετίζεται µε το 

αντικείµενο. Αποτελεί µέρος της ιστορίας του αντικειµένου. 

<Κατάσταση>: Η πληροφορία αυτή χρησιµεύει τόσο στην 

αναγνώριση όσο και στην οργάνωση του χειρισµού και της 

αποθήκευσης του αντικειµένου. 

<Εικόνα> : Χρήσιµη στην αναγνώριση του αντικειµένου. 

<Περιγραφή>: Χρήσιµη στην αναγνώριση του αντικειµένου. 

 

<Εισαγωγή>  Εισαγωγή 
Ορισµός: Αφορά στη διαδικασία της εισαγωγής των αντικειµένων στο 

µουσείο. 

Υπο-πεδία: <Κωδικός>, Κωδικός: Εισάγεται ο αναγνωριστικός αριθµός για 

κάθε αντικείµενο ή συλλογή αντικειµένων ή µέρος αντικειµένου 

που αποδόθηκε σε αυτό κατά την εισαγωγή του στο µουσείο. 

<Παρατηρήσεις>, Παρατηρήσεις: Εισάγονται σχόλια που αφορούν 

στην πράξη εισαγωγής του αντικειµένου στο µουσείο.  

Εισαγωγή: <Κωδικός>: Υποχρεωτική 

<Παρατηρήσεις>:Προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Κωδικός>: µοναδική 

<Παρατηρήσεις>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κωδικός>:  [<κωδικός>] 

<Παρατηρήσεις>:Κείµενο 
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Παραδείγµατα: Παράδειγµα εισαγωγής σκύφου σε Μουσείο: 

<Εισαγωγή> 

  <Κωδικός> 

      <Τιµή>  33042 

     <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> 

         <Από>10/02/1993 

  <Παρατηρήσεις> Αριθµός εισαγωγής του πρώτου τµήµατος 

του σκύφου που εισήχθη στο Μουσείο. 

Συµβατότητα: <Κωδικός>:CIDOC CRM (P47 is identified by (identifies): E42 

Object Identifier) 

<Παρατηρήσεις> : CIDOC CRM (P3 has note) 

Σχόλια: Αυτή η ενότητα συνδέει τα αντικείµενα του µουσείου µε την 

διαδικασία παραλαβής τους. Στην ουσία αποτελεί µια αναφορά 

(link) στο αρχείο του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ειδικότερα η 

ηµεροµηνία εισαγωγής χρειάζεται για να βρίσκει ο χρήστης το 

αντικείµενο µε βάση τον χρόνο κατά τον οποίο το αντικείµενο 

εισήχθη και καταγράφηκε στο µουσείο αλλά και να βρίσκει τα 

συµφραζόµενα και τις συνθήκες εισαγωγής, ενώ ο κωδικός 

εισαγωγής συνδέει αρχικά την ταυτότητα του αντικειµένου ή µιας 

οµάδας αντικειµένων ή µέρους αντικειµένου µε µία µοναδική 

πράξη παραλαβής. 

 

 

<Τµήµα>  Τµήµα 
Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες που αφορούν στο τµήµα στο οποίο 

ανατίθεται η ευθύνη του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται το όνοµα του τµήµατος που 

ευθύνεται για το αντικείµενο. 

<ΚωδικόςΤµήµατος>, Κωδικός τµήµατος : Εισάγεται  ένας κωδικός 

αναγνωριστικός για τα τµήµατα του µουσείου.  

Εισαγωγή: <Ονοµασία>:απαραίτητη 

<ΚωδικόςΤµήµατος>:υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: µοναδική 

<ΚωδικόςΤµήµατος>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΚωδικόςΤµήµατος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: 

<Τµήµα>  

  <Ονοµασία> Λαογραφική Συλλογή  

  <ΚωδικόςΤµήµατος> ΛΣ  

Συµβατότητα: <Τµήµα> SPECTRUM (Administration name), CIDOC CRM (E40 

Legal Body), 
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<Ονοµασία>: CIDOC CRM (E40 Legal Body P1 is identified by 

(identifies): E41 Appellation), 

<ΚωδικόςΤµήµατος> CIDOC CRM (E40 Legal Body :P47 is 

identified by (identifies): E42 Object Identifier), 

Σχόλια: Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στο τµήµα ή τον επιµελητή 

ανάλογα µε τη δοµή του οργανισµού. Είναι χρήσιµη στην 

αναζήτηση του υπεύθυνου για την διαχείριση και επιµέλεια του 

αντικειµένου. 

 

 

<Συλλογή> Συλλογή 
Ορισµός: Νοείται η προσωπική συλλογή ενός δωρητή, πωλητή, ή αυτή που 

δηµιουργήθηκε από επιτόπια έρευνα και περισυλλογή ενός 

ερευνητή. Συνήθως χρησιµοποιείται για τις εθνολογικές συλλογές. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται η ονοµασία της συλλογής. 

<ΚωδικόςΣυλλογής>, Κωδικός συλλογής: Εισάγεται  ένας κωδικός 

αναγνωριστικός για τις συλλογές του µουσείου. 

Εισαγωγή: <Ονοµασία> : απαραίτητη 

<ΚωδικόςΣυλλογής> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: µοναδική 

<ΚωδικόςΣυλλογής>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο, 

<ΚωδικόςΣυλλογής>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα συλλογής Άννας Αποστολάκη. 

<Συλλογή> 

  <Ονοµασία> Συλλογή Άννας Αποστολάκη  

  <ΚωδικόςΣυλλογής> ΣΑΠ 

Συµβατότητα: <Συλλογή> CIMI (Collection), CIDOC CRM (E78 Collection)¨ 

<Ονοµασία> CIDOC CRM (E78 Collection:P102 has title 

(is title of): E35 Title) 

<ΚωδικόςΣυλλογής> CIDOC CRM (E78 Collection P47 is identified 

by (identifies): E42 Object Identifier) 

Σχόλια: Με το συγκεκριµένο πεδίο δίδονται πληροφορίες για την συλλογή 

που ανήκει  το αντικείµενο.  

Στην περίπτωση των καθαρά εθνολογικών µουσείων, τα οποία 

σπανίζουν, µπορεί να υπάρχουν ξεχωριστά τµήµατα, π.χ. 

φορεσιάς, παραδοσιακών εργαλείων και  οι εθνολογικές συλλογές 

να «συνυπάρχουν» µε ιστορικές, βυζαντινές, κλπ.   

 

<Συγκρότηση>  Συγκρότηση 
Ορισµός: ∆ηλώνεται η συνθετότητα ή όχι του αντικειµένου, και το πλήθος 

των µερών του, καθώς το πλήθος άλλων αντικειµένων  που 
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συνοδεύουν το αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Τύπος>, Τύπος: Βλέπε παρακάτω  

<ΠλήθοςΜερών>, Πλήθος µερών: Βλέπε παρακάτω 

<Μέρη>,Μέρη: Βλέπε παρακάτω 

<Προσάρτηµα>, Προσάρτηµα: Βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <Τύπος>: υποχρεωτική  

<ΠλήθοςΜερών>: υποχρεωτική 

<Μέρη>: υποχρεωτική 

<Προσάρτηµα>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Τύπος>: µοναδική 

<ΠλήθοςΜερών>: µοναδική 

<Μέρη>: µοναδική 

<Προσάρτηµα>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Τύπος>: Ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα:   

Συµβατότητα: <Τύπος> : CIDOC CRM (E55 Type) 

<ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (E60 Number) 

<Μέρη> : CIDOC CRM (P46 is composed of (forms part of) 

<Προσάρτηµα> : CIDOC CRM (E79 Part Addition) 

Σχόλια:  

 

<Τύπος> Τύπος  
Ορισµός: ∆ηλώνεται ο τύπος της συγκρότησης του αντικειµένου: απλό, 

σύνθετο, σύνολο. Ως σύνθετο νοείται ένα αντικείµενο 

αποτελούµενο από περισσότερα του ενός στοιχεία. Ως σύνολο 

νοείται ένα άθροισµα από απλά ή σύνθετα αντικείµενα, καθένα 

από τα οποία αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και φυσικά, οι σχέσεις 

µεταξύ τους. 

Υπο-πεδία:  

Εισαγωγή: υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: µοναδική 

Σύνολο τιµών: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα απλού αντικειµένου: δαχτυλίδι. 

<Συγκρότηση> 

  <Τύπος> Απλό  

  <ΠλήθοςΜερών> 1  

Παράδειγµα σύνθετου αντικειµένου: αργαλειός, αποτελούµενος 

από διάφορα αρθρωτά µέρη. 

<Συγκρότηση> 

  <Τύπος> Σύνθετο  

  <ΠλήθοςΜερών>   

Παράδειγµα συνόλου : γυναικεία φορεσιά Ανωγείων, 

αποτελούµενη από βράκα, πουκάµισο, σάρτζα (φούστα), ποδιά, 
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γάζα (κεφαλοµάντηλο), µποτόνια (περιδέραιο). 

<ΤαύτισηΑντικειµένου> 

  <ΚωδικόςΑντικειµένου> 

     <Τιµή> ΓΕ 7888  

     <Κατηγορία> 

  <Συγκρότηση> 

     <Τύπος> Σύνολο  

     <ΠλήθοςΜερών> 6  

Παράδειγµα συνόλου: µαχαίρι, αποτελούµενο από λαβή και λάµα 

(ενωµένα) και θήκη (οργανικά µέρη του µαχαιριού), µασιά (για 

άναµµα τσιγάρου, φερόµενη στη λαβή), αλυσίδα και νοµίσµατα 

(εξαρτήµατα). 

<ΤαύτισηΑντικειµένου> 

  <ΚωδικόςΑντικειµένου> 

     <Τιµή> ΕΚΙΚ_ 3799_0 

     <Κατηγορία> Αριθµός ειδικού καταλόγου 

     <ΑπόδοσηΑπό> 

         <Τµήµα> Τµήµα Ιστορικών Κειµηλίων  

  <Συγκρότηση> 

     <Τύπος> Σύνολο  

     <ΠλήθοςΜερών> 3 

Παράδειγµα σύνθετου αντικειµένου: χαϊµαλί, αποτελούµενο από 

σταυρό, ή κυρίως σώµα, και αλυσίδα (ενωµένα) και τίµιο ξύλο 

µέσα του. 

<Συγκρότηση> 

  <Τύπος> Σύνθετο  

  <ΠλήθοςΜερών> 3  

Συµβατότητα:  

Σχόλια: Στην περίπτωση των εθνολογικών συλλογών και όχι µόνο, τα 

µέρη ενός συνθέτου αντικειµένου µπορεί να είναι ενωµένα ή 

ανεξάρτητα ή και τα δύο, έχουν όµως οργανικό σύνδεσµο.  

Η σταθερότητα της συνάφειας µερών δεν πρέπει να συγχέεται µε 

την οργανική σύνδεση. Π.χ., Σαρακατσάνικη φούστα µε ραµµένη 

λωρίδα υφάσµατος στον ποδόγυρο: σύνολο δύο αντικειµένων 

ενωµένων µεταξύ τους, που όµως σε κάποια φάση της ζωής του 

συνόλου απαιτούν την αυτονοµία τους (η λωρίδα υφάσµατος 

ξηλώνεται για να χρησιµοποιηθεί ως φασκιά). 

Επίσης, ο οργανικός σύνδεσµος των µερών ενός σύνθετου 

αντικειµένου θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση του 

συστήµατος κωδικοποίησης των αντικειµένων και των µερών 

αυτών. 

Κατά την αρίθµηση των µερών ενός συνόλου δεν προκαθορίζονται 

πρωτεύοντα και δευτερεύοντα αντικείµενα του συνόλου. Π.χ., 
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κοσµήµατα ή εξαρτήµατα είναι ίδιας σηµασίας µε τα ενδύµατα. 

 
 
<ΠλήθοςΜερών> Πλήθος Μερών 
Ορισµός: Είναι ο αριθµός των µερών ενός αντικειµένου που δεν έχουν 

φυσική συνοχή  κατά τη χρήση του αντικειµένου ή την διατήρησή 

του. 

Υπο-πεδία:  

Εισαγωγή: υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: µοναδική 

Σύνολο τιµών: αριθµός 

Παραδείγµατα: Ένα αγγείο τύπου πυξίδας  αποτελείται από 2 µέρη: σώµα και 

καπάκι 

<Συγκρότηση> 

  <ΠλήθοςΜερών> 2  

Συµβατότητα:   

Σχόλια: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για να µην χαθούν µέρη του 

αντικειµένου στην µεταφορά του, καθώς επίσης στον έλεγχο της 

αποθήκης. 

 

 

<Μέρη> Μέρη 
Ορισµός: Μέρη είναι αυτά που τεκµηριώνονται ως µουσειακά αντικείµενα  

αυτά καθαυτά ανεξαρτήτως του λόγου της χωριστής τεκµηρίωσης. 

Υπο-πεδία: <ΠεριγραφήΜερών>, Περιγραφή µερών: Εισάγεται η περιγραφή 

των µερών ενός αντικειµένου στην περίπτωση που το αντικείµενο 

είναι σύνθετο. Επίσης χρησιµοποιείται και στην περίπτωση 

συνόλου όταν δεν απαιτείται να αναλύσουµε περαιτέρω τα µέρη 

του. 

<Μέρος>, Μέρος: Αναλύεται παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΠεριγραφήΜερών> : υποχρεωτική 

<Μέρος> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΠεριγραφήΜερών> : µοναδική 

<Μέρος> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΠεριγραφήΜερών> : κείµενο 

<Μέρος> : Βλ. παρακάτω. 

Παραδείγµατα: Μία περιγραφή µερών γυναικείας φορεσιάς που τοποθετείται 

χρονικά στα τέλη του  19P

ου
P αι.: 

<Μέρη> 

  <ΠεριγραφήΜερών> Γυναικεία φορεσιά Ανωγείων, 

αποτελούµενη από βράκα, πουκάµισο, σάρτζα (φούστα), 

ποδιά, ζιπόνι, γάζα (κεφαλοµάντηλο), µποτόνια 

(περιδέραιο). 
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Συµβατότητα: <ΠεριγραφήΜερών> CIDOC CRM (P3 Has note) 

<Μέρος> CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) 

Σχόλια: Αφορά αντικείµενα τα οποία αποτελούν µία ολότητα, η οποία 

συντίθεται από µονάδες που αποτελούν µουσειακά αντικείµενα µε 

δικό τους αριθµό ταυτότητας. Καθίσταται δυνατή η σύνδεση των 

µονάδων µε την ολότητα και αντίστροφα.  

Στην περίπτωση των εθνολογικών συλλογών, πρέπει να µπορεί να 

δηλώνεται ο συνδυασµός των µερών ενός συνόλου, ορισµένων εκ 

των οποίων η παρουσία ή απουσία έχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία. 

Π.χ., στη γυναικεία φορεσιά του Καστελλόριζου µπορεί να 

καθορίζει την ηλικιακή κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση 

(ανύπαντρη, παντρεµένη, νιόπαντρη, χήρα), την οικονοµική 

κατάσταση ή την περίσταση (χειµερινή, θερινή, καθηµερινή, 

γιορτινή). 

 

<Μέρος>  Μέρος 
Ορισµός:  Νοείται το κάθε στοιχείο ενός σύνθετου αντικειµένου ή συνόλου. 

Υπο-πεδία: <Κατηγορία>, Κατηγορία: Εισάγεται η  κατηγορία στην οποία 

ανήκει το µέρος – αντικείµενο. 

<Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός αντικειµένου του 

µέρους εφόσον αυτό έχει τεκµηριωθεί χωριστά. [<κωδικός>] 

<Πλήθος>,Πλήθος: Εισάγεται το πλήθος των οµοειδών µερών του 

αντικειµένου  εφόσον αυτά δεν αποτελούν ξεχωριστά µουσειακά 

αντικείµενα. 

Εισαγωγή: <Κατηγορία>: υποχρεωτική 

<Κωδικός>:υποχρεωτική 

<Πλήθος>:υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Κατηγορία>: πολλαπλή 

<Κωδικός>:µοναδική 

<Πλήθος>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Κωδικός>: [<κωδικός>] 

<Πλήθος>: αριθµός 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα αντικειµένου που αποτελείται από µέρη: Η γυναικεία 

φορεσιά Ανωγείων, αποτελείται από βράκα, πουκάµισο, σάρτζα 

(φούστα), ποδιά, ζιπόνι, γάζα (κεφαλοµάντηλο), µποτόνια 

(περιδέραιο.) 

<ΚωδικόςΑντικειµένου> 

  <Τιµή> ΓΕ 7888  

  <Κατηγορία> Αριθµός ειδικού καταλόγου 

<Συγκρότηση> 

  <Τύπος> Σύνολο 

  <ΠλήθοςΜερών> 7 
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  <Μέρη> 

     <Μέρος> 

         <Κατηγορία>Βράκα 

         <Κωδικός> 

             <Τιµή> ΕΕ122 

     <Μέρος> 

         <Κατηγορία> Πουκάµισο 

         <Κωδικός>  

             <Τιµή>ΕΕ123 

Παράδειγµα συνόλου που αποτελείται από: µαχαίρι, 

αποτελούµενο από λαβή και λάµα (ενωµένα) και θήκη (οργανικά 

µέρη του µαχαιριού), µασιά (για άναµµα τσιγάρου, φερόµενη στη 

λαβή), αλυσίδα και νοµίσµατα (εξαρτήµατα). --> 

<ΚωδικόςΑντικειµένου> 

  <Τιµή> ΓΕ 3799_0 

  <Κατηγορία> Αριθµός παλαιού καταλόγου  

  <ΑπόδοσηΑπό 

     <Τµήµα> Τµήµα Ιστορικών Κειµηλίων  

<Συγκρότηση> 

  <Τύπος> Σύνολο  

  <ΠλήθοςΜερών> 4 

  <Μέρη> 

      <Μέρος> 

            <Κατηγορία> µασιά 

            <Κωδικός> 

                 <Τιµή> ΓΕ 3799_3  

Συµβατότητα: <Πλήθος>: CIDOC CRM (E60 Number) 

<Κατηγορία> CIDOC CRM (E55 Type) 

<Κωδικός>: CIDOC CRM (P47 is identified by (identifies): E42 

Object Identifier) 

Σχόλια: Η πληροφορία αποδίδει την ταυτότητα του µέρους και είναι 

απαραίτητη για να συνδέσει το τεκµηριωµένο σύνολο ή σύνθετο 

αντικείµενο µε την τεκµηρίωση ενός συγκεκριµένου µέρους που 

τεκµηριώνεται χωριστά.  

 
 
<Προσάρτηµα>  Προσάρτηµα 
Ορισµός: Η ενότητα αυτή αφορά τα συνοδευτικά στοιχεία ενός 

αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Πλήθος>, Πλήθος: Το πλήθος των οµοειδών προσαρτηµάτων. 

<Κατηγορία >: Η κατηγορία στην οποία ανήκει-ουν το-τα 

προσάρτηµα-τα. 

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> : Περιγραφή του προσαρτήµατος. 
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Εισαγωγή: <Πλήθος>: υποχρεωτική  

<Κατηγορία>:υποχρεωτική 

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Πλήθος>: µοναδική 

<Κατηγορία>: πολλαπλή 

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Πλήθος>: αριθµός 

<Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> : κείµενο 

Παραδείγµατα: <Προσάρτηµα> 

  <Πλήθος>1 

  <Κατηγορία> Καρτελάκι  

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> Καρτελάκι µε τιµή  

Συµβατότητα: <Προσάρτηµα>CIDOC CRM (E79 Part Addition) 

<Πλήθος> CIDOC CRM (E79 Part Addition :P111 Added/Was 

added by:E19 Physical Object: P57 has number of parts: E60 

Number) 

<Κατηγορία> CIDOC CRM (E55 Type) 

<ΠεριγραφήΠροσαρτήµατος> CIDOC CRM (P3 Has note) 

Σχόλια:  

 
<ΠεριεκτικόΣύνολο> Περιεκτικό Σύνολο 
Ορισµός: Νοείται το σύνολο, τεκµηριωµένο ως αντικείµενο καθεαυτό, µέρος 

του οποίου είναι το υπό τεκµηρίωση αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Κωδικός>,Κωδικός: Ο κωδικός αντικειµένου του συνόλου. 

[<κωδικός>] 

<Κατηγορία>, Κατηγορία: Η κατηγορία του αντικειµένου – 

συνόλου.  

Εισαγωγή: <Κωδικός>: υποχρεωτική  

<Κατηγορία> : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : µοναδική 

<Κατηγορία> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κωδικός>: [<κωδικός>]  

<Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: <Περιεκτικό σύνολο>  

  <Κωδικός> 

     <Τιµή> Γ1233 

  <Κατηγορία>Φορεσιά 

Συµβατότητα: <Περιεκτικό σύνολο> CIDOC CRM (E18 Physical Thing: P46 is 

composed of /forms part of: E18 Physical Thing :P3 has note)  

<Κωδικός> CIDOC CRM (P47 is identified by (identifies): E42 

Object Identifier) 

<Κατηγορία>: CIDOC CRM (E55 Type) 
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Σχόλια:  

 

<ΑναλυτικήΤεκµηρίωσηΑντικειµένου>  Αναλυτική Τεκµηρίωση 
Αντικειµένου 
Ορισµός: Εισάγεται λεπτοµερής, πολύπλευρη πληροφορία σχετική µε το 

µουσειακό αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <ΠεριγραφήΑντικειµένου>, Περιγραφή Αντικειµένου : Αναλύεται 

στην συνέχεια 

<ΙστορίαΑντικειµένου>, Ιστορία Αντικειµένου : Αναλύεται στην 

συνέχεια 

<ΣυσχετίσειςΑντικειµένου>, Συσχετίσεις Αντικειµένου : Αναλύεται 

στην συνέχεια 

Εισαγωγή: <ΠεριγραφήΑντικειµένου >: υποχρεωτική 

<ΙστορίαΑντικειµένου >:υποχρεωτική 

<ΣυσχετίσειςΑντικειµένου >:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΠεριγραφήΑντικειµένου >: µοναδική 

<ΙστορίαΑντικειµένου >:µοναδική 

<ΣυσχετίσειςΑντικειµένου >:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΠεριγραφήΑντικειµένου >: βλέπε παρακάτω 

<ΙστορίαΑντικειµένου >: βλέπε παρακάτω 

<ΣυσχετίσειςΑντικειµένου >: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΠεριγραφήΑντικειµένου >:CIDOC CRM (P3 has note) 

<ΙστορίαΑντικειµένου >, <ΣυσχετίσειςΑντικειµένου >:CIDOC CRM 

(E5 Event: P11 had participant (participated in)/ E5 Event:  P12 

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

Item) 

Σχόλια:  

 

<ΠεριγραφήΑντικειµένου> Περιγραφή Αντικειµένου 
Ορισµός: Περιγράφεται το αντικείµενο ως έχει σήµερα. 

Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Αναλύεται στην συνέχεια 

<Είδος>, Είδος : [<είδοςΑντικειµένου>] 

<Απεικόνιση>, Απεικόνιση : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Σήµανση>, Σήµανση ή Επιγραφή : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Μέτρηση>, Μέτρηση : Αναλύεται στην συνέχεια 

<ΈλεγχοςΚατάστασης>, Έλεγχος Κατάστασης : Αναλύεται στην 

συνέχεια  

Εισαγωγή: <Ονοµασία>:υποχρεωτική  

<Είδος>:υποχρεωτική 

<Απεικόνιση>:προαιρετική 

<Σήµανση>:προαιρετική 

<Μέτρηση>:προαιρετική 



                               Τεκµηρίωση κινητών αντικειµένων µουσείων  

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

25

<ΈλεγχοςΚατάστασης>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: πολλαπλή 

<Είδος>: µοναδική 

<Απεικόνιση>: πολλαπλή 

<Σήµανση>: πολλαπλή 

<Μέτρηση>: πολλαπλή 

<ΈλεγχοςΚατάστασης>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: βλέπε παρακάτω  

<Είδος>:  [<είδοςΑντικειµένου>] 

<Απεικόνιση>: βλέπε παρακάτω 

<Σήµανση>: βλέπε παρακάτω 

<Μέτρηση>: βλέπε παρακάτω 

<ΈλεγχοςΚατάστασης>: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: <Ονοµασία>   

     <Κείµενο> Η Υπαπαντή του Κυρίου 

     <ΕίδοςΟνοµασίας>από τον εικονογράφο 

     <Γλώσσα>Ελληνική  

<Είδος> 

     <Χρηστικό> 

         <Ονοµασία>λατρευτική εικόνα 

     <Κατασκευαστικό> 

         <Ονοµασία> εγκαυστική εικόνα 

<Απεικόνιση> 

     <Θέµα> 

         <ΕικονογραφικόςΤύπος>Υπαπαντή 

<ΈλεγχοςΚατάστασης> 

     <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης>Κακή 

Συµβατότητα: <Ονοµασία>: SPECTRUM (Title), CIDOC CRM (E35 Title),  

<Είδος>: CIDOC CRM (E55 Type), 

<Απεικόνιση><Εικονογραφικός τύπος> : CIDOC CRM (E38 

Image: P2 has type (is type of),  

<Σήµανση> :CIDOC CRM (E34 Inscription/ E37 Mark),  Object ID 

(Inscriptions & Markings) 

<Μέτρηση>:  CIDOC CRM (Ε16 Measurement) 

<ΈλεγχοςΚατάστασης > CIDOC CRM (E3 Condition State) 

Σχόλια:  

 
<Ονοµασία>  Ονοµασία  
Ορισµός: Η ονοµασία που έχει αποδοθεί στο αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Κείµενο >,Κείµενο: Εισάγεται το κείµενο της ονοµασίας. 

<ΕίδοςΟνοµασίας> Είδος ονοµασίας: Η πληροφορία αυτή 

προσδιορίζει την σχέση (ή ρόλο) που έχει αυτός που αποδίδει την 

ονοµασία µε το αντικείµενο. 
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<Γλώσσα>, Γλώσσα : Εισάγεται η γλώσσα στην οποία αποδίδεται 

η συγκεκριµένη ονοµασία. 

<Μετάφραση>, Μετάφραση : Αναλύεται παρακάτω 

Εισαγωγή: <Κείµενο >:υποχρεωτική 

<ΕίδοςΟνοµασίας>:υποχρεωτική 

<Γλώσσα>: υποχρεωτική 

<Μετάφραση>:υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Κείµενο >:µοναδική 

<ΕίδοςΟνοµασίας>: πολλαπλή 

<Γλώσσα>: µοναδική 

<Μετάφραση>:πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Κείµενο>:κείµενο 

<ΕίδοςΟνοµασίας>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Γλώσσα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Μετάφραση>:βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: ΚωδικόςΑντικειµένου> 

    <Τιµή> Κ/ΕΒΜΑ/917/29 

    <Κατηγορία> Αριθµός Μητρώου Εφορείας 

<Ονοµασία> 

     <Κείµενο>Χάρτα της Ελλάδος  

    <ΕίδοςΟνοµασίας>από τον δηµιουργό   

    <ΕίδοςΟνοµασίας>επικρατέστερη   

    <Γλώσσα>Ελληνική  

<Ονοµασία> 

    <Κείµενο>Χάρτης εν πλαισίω µε σχέδια και απεικονίσεις  

    <ΕίδοςΟνοµασίας>από την Εφορεία  

    <Γλώσσα>Ελληνική  

Συµβατότητα: <Κείµενο>: CIDOC CRM (E33 Linguistic Object) 

<ΕίδοςΟνοµασίας>:  SPECTRUM (Title type), CIDOC CRM (E35 

Title: P2 has type/is type of: E55 Type),  
<Γλώσσα>CIDOC CRM (E35 Title: P72 has language /is 

language of: E56 Language)  

<Μετάφραση>:CIDOC CRM (E33 Linguistic Object: P73 has 

translation /is translation of) 

Σχόλια: Βοηθά στην γρήγορη αναγνώριση του αντικειµένου από τον 

άνθρωπο και  δεν πρέπει να συγχέεται µε την ταξινόµηση του 

αντικειµένου. Τα περισσότερα αντικείµενα δεν έχουν ονοµασία. 

Συνηθίζεται για έργα τέχνης και ακίνητα µνηµεία. Στην περίπτωση 

των εθνολογικών συλλογών πολλές φορές συµπληρώνονται οι 

τοπικές ονοµασίες του είδους του αντικειµένου. 

 

<Μετάφραση>  Μετάφραση  
Ορισµός: Η ενότητα αυτή αφορά την µετάφραση της ονοµασίας (εάν 
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υπάρχει) σε άλλη  γλώσσα. 

Υπο-πεδία: <Κείµενο> , Κείµενο: Εισάγεται η µετάφραση της ονοµασίας (εάν 

υπάρχει) σε µια γλώσσα. 

<Γλώσσα>, Γλώσσα : Εισάγεται η γλώσσα του µεταφρασµένου 

κειµένου. 

Εισαγωγή: <Κείµενο> , Κείµενο:  υποχρεωτική 

<Γλώσσα>, Γλώσσα : υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <Κείµενο>: µοναδική 

<Γλώσσα>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κείµενο> : Κείµενο 

<Γλώσσα> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα µετάφρασης κειµένου σε διάφορες γλώσσες: 

<Ονοµασία> 

  <Μετάφραση> 

     <Κείµενο>La Pie   

     <Γλώσσα>Γαλλικά   

  <Μετάφραση> 

     <Κείµενο>The Magpie   

     <Γλώσσα>Αγγλικά   

<Μετάφραση> 

     <Κείµενο> Die Eister   

     <Γλώσσα>Γερµανικά   

Συµβατότητα: <Κείµενο> CIDOC CRM (E35 Title:P73 has translation /is 

translation of) 

<Γλώσσα> CIDOC CRM (P72 has language /is language of: E56 

Language) 

Σχόλια:  

 

<Απεικόνιση>  Απεικόνιση  
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία σχετική µε την παράσταση που µπορεί να 

απεικονίζεται στο αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Περιγράφει την θέση της απεικόνισης. 

<Θέµα>, Θέµα: Αναλύεται παρακάτω 

<Είδος>, Είδος: [<είδος αντικειµένου>] 

<Χρώµα> Χρώµα: Το-α χρώµα-τα της απεικόνισης. 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία>,  Αναφερόµενα στοιχεία απεικόνισης: 

[<αναφερόµενα>] 

<∆ιαστάσεις>, ∆ιαστάσεις: Το πεδίο αυτό αναφέρει τις διαστάσεις 

της απεικόνισης. 

<Τεχνική>, Τεχνική: Νοείται η τεχνική µε την οποία είναι 

κατασκευασµένη η απεικόνιση. 

<Υλικό>, Υλικό: Το υλικό κατασκευής της απεικόνισης.  

[<υλικό>] 



                               Τεκµηρίωση κινητών αντικειµένων µουσείων  

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

28

<Κατάσταση>, Κατάσταση: Εισάγεται  πληροφορία σχετική µε τη 

κατάσταση  της απεικόνισης 

<Χρονολόγηση>, Χρονολόγηση: Αναφέρεται στην χρονολόγηση 

της απεικόνισης. [<χρονολόγηση>] 

<Σκοπός>, Σκοπός: Νοείται ο ρόλος ή σκοπός της απεικόνισης. 

Εισαγωγή: <Θέση>: προαιρετική 

<Θέµα> : προαιρετική 

<Είδος> : προαιρετική 

<Χρώµα> : προαιρετική 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : προαιρετική  

<∆ιαστάσεις> : προαιρετική 

<Τεχνική> : προαιρετική  

<Υλικό> : προαιρετική 

<Κατάσταση> : προαιρετική 

<Χρονολόγηση> : προαιρετική 

<Σκοπός> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Θέση> : µοναδική 

<Θέµα> : πολλαπλή  

<Είδος> : µοναδική 

<Χρώµα> : πολλαπλή 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> µοναδική  

<∆ιαστάσεις> : πολλαπλή 

 <Τεχνική> : πολλαπλή 

<Υλικό> : πολλαπλή 

<Κατάσταση>: πολλαπλή 

<Χρονολόγηση>: πολλαπλή 

<Σκοπός> : πολλαπλή  

Σύνολο τιµών: <Θέση> : κείµενο 

<Θέµα> : βλ. παρακάτω 

<Είδος> :  [<είδοςΑντικειµένου>] 

<Χρώµα> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : [<αναφερόµενα>] 

<∆ιαστάσεις> : κείµενο 

<Τεχνική> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Υλικό> :  [<υλικό>] 

<Κατάσταση> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Χρονολόγηση> : [<χρονολόγηση>] 

<Σκοπός> : κείµενο 

Παραδείγµατα: (1) Μία εικόνα µε θέµα τη Φιλοξενία του Αβραάµ: 

<Απεικόνιση> 

  <Θέµα> 

     <Περιγραφή> Η φιλοξενία του Αβραάµ 

  <Είδος> 
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     <Μορφολογικό> 

           <Ονοµασία> εικόνα τριπτύχου 

  <Κατάσταση>:Καλή 

  <∆ιαστάσεις>48Χ60 cm 

  <Τεχνική>:εγκαυστική 

(2) Μοτίβα κρητικών υφαντών: 

<Απεικόνιση> 

  <Θέµα> 

     <Περιγραφή> Αρχοντικό 

   <Θέµα> 

     <Περιγραφή>Η στράτα του έρωτα 

  <Θέµα> 

     <Περιγραφή>Αναγνώσταινα 

 (3) Απεικόνιση σε κρητική πετσέτα: 

<Απεικόνιση> 

  <Θέση> στις δύο στενές πλευρές 

  <Θέµα> 

     <Περιγραφή> Χορός γυναικών 

Συµβατότητα: <Θέση> : CIDOC CRM ( E24 Physical Man-Made Thing: P62 

depicts (is depicted by)/P53 has former or current location (is 

former or current location of): E53 Place) 

<Θέµα> : CIDOC CRM (E36 Visual Item: P138 represents (has 

representation:E1 CRM Entity) 

<Είδος> : CIDOC CRM (Ε55 Type) 

<Χρώµα> : CIDOC CRM (E26 Physical Feature) 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : CIDOC CRM (E36 Visual Item:P67 

Refers to/Is referred to by) 

<∆ιαστάσεις>: CIDOC CRM (E36 Visual Item P43 has dimension 

(is dimension of): E54 Dimension) 

 <Τεχνική>: CIDOC CRM (P32 used general technique (was 

technique of) 

<Υλικό>: CIDOC CRM( E24 Physical Man-Made Thing: P45 

consists of (is incorporated in): E57 Material) 

<Κατάσταση>: CIDOC CRM (E36 Visual Item P44 has condition 

(condition of): E3 Condition State) 

 <Χρονολόγηση>: CIDOC CRM  (P4 has timespan:E52 

Timespan) 

<Σκοπός> : CIDOC CRM(  P103 was intended for (was intention 

of):E55 Type). 

Σχόλια: Η καταχώριση των παραστάσεων, που αναπτύσσονται πάνω στο 

αντικείµενο, είναι σηµαντική για την υπόστασή του, τη µελέτη του 

και τη σύνδεσή του µε άλλα αντικείµενα. 
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<Θέµα>  Θέµα 
Ορισµός: Το-α θέµα-τα που εµφανίζεται-ονται στην απεικόνιση. 

Υπο-πεδία: <ΕικονογραφικόςΤύπος >, Εικονογραφικός τύπος : Ο 

εικονογραφικός τύπος ή ο τύπος σχεδίου της απεικόνισης. 

<Περιγραφή>, Περιγραφή :  Ελεύθερη περιγραφή του θέµατος. 

<Αναπαράσταση>,  Αναπαράσταση: αναλύεται παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΕικονογραφικόςΤύπος>: προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική  

<Αναπαράσταση>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕικονογραφικόςΤύπος>:πολλαπλή 

<Περιγραφή>: πολλαπλή 

<Αναπαράσταση>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕικονογραφικόςΤύπος> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

 <Περιγραφή>: κείµενο 

<Αναπαράσταση>: Βλ. παρακάτω 

Παραδείγµατα: (1) Από φορητή εικόνα:  

<Θέµα> 

  <Περιγραφή> Άγιος Γεώργιος ∆ρακοντοκτόνος[ 

(2) Από ερυρθόµορφο αγγείο: 

 <Θέµα> 

  <Περιγραφή> σκηνή συµποσίου  

(3) Από γεωµετρικό αµφορέα: 

<Θέµα> 

  <Περιγραφή> σκηνή επίθεσης νεκρού  

(4) Από ξυλόγλυπτη κασέλα: 

<Θέµα> 

  <Περιγραφή> παράσταση κυνηγιού  

(5) Από υφαντό: 

<Θέµα> 

  <Περιγραφή>Γυναίκες που κρατούν οµπρέλες, πάνω από 

κάθε οµπρέλα ένα πουλί 

Συµβατότητα: <ΕικονογραφικόςΤύπος> CIDOC CRM (Image type)/ P138 mode 

of representation:E55 Type) 

<Αναπαράσταση >: CIDOC CRM (E24 Physical Man-Made Thing: 

P62 depicts (is depicted by)): 

<Περιγραφή>: CIDOC CRM( P3 has note) 

 

< Αναπαράσταση >  Αναπαράσταση  
Ορισµός: Αναπαράσταση του θέµατος σε φωτογραφία ή σχέδιο. 

Υπο-πεδία: <Φωτογραφία>, Φωτογραφία : [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

<Σχέδιο>, Σχέδιο : [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Εισαγωγή: <Φωτογραφία> : προαιρετική 

<Σχέδιο> : προαιρετική 
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Πολλαπλότητα: <Φωτογραφία> : πολλαπλή 

<Σχέδιο> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Φωτογραφία> : [<ψηφιακόΑντικείµενο>]  

<Σχέδιο> : [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Παραδείγµατα: <Αναπαράσταση> 

  <Φωτογραφία> 

      <Τίτλος> Φωτογραφία φορητής εικόνας 2Α 

      <Σύνδεσµος> path:C:/arxeio_psifiakon_ikonwn/38.jpg 

Συµβατότητα: <Φωτογραφία>: CIDOC CRM (E38 Image) 

<Σχέδιο> : CIDOC CRM (Ε73 Information Object) 

Σχόλια:  

 

<Σήµανση> Σήµανση ή επιγραφή 
Ορισµός: Εισάγεται  πληροφορία σχετική µε ίχνη επιγραφών ή άλλων 

σηµείων που εντοπίζονται πάνω στο µουσειακό αντικείµενο. 

Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Η θέση όπου εντοπίζεται η σήµανση στο 

αντικείµενο. 

<Περιεχόµενο>, Περιεχόµενο: Αναλύεται παρακάτω 

<Είδος> Είδος: Το είδος της σήµανσης, νοούµενης ως 

αντικειµένου [<είδος αντικειµένου>] 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> Αναφερόµενα Στοιχεία : 

[<αναφερόµενα>] 

<∆ιαστάσεις>, ∆ιαστάσεις: Οι διαστάσεις της σήµανσης. 

<Τεχνική>, Τεχνική:  Η τεχνική κατασκευής της σήµανσης. 

<Υλικό>, Υλικό: Το υλικό κατασκευής της σήµανσης. [<υλικό>] 

<Χρονολόγηση>, Χρονολόγηση: Η χρονολόγηση της σήµανσης. 

[<χρονολόγηση>] 

<Κατάσταση>, Κατάσταση: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

σήµανση. 

<Σκοπός>,Σκοπός: Ο σκοπός ή ρόλος της σήµανσης. 

Εισαγωγή: <Θέση>:προαιρετική 

<Περιεχόµενο>: προαιρετική 

<Είδος>: προαιρετική 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : προαιρετική 

<∆ιαστάσεις>:προαιρετική  

<Τεχνική>:προαιρετική 

<Υλικό>:προαιρετική 

<Χρονολόγηση>:προαιρετική 

<Κατάσταση>:προαιρετική 

<Σκοπός>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Θέση>:µοναδική 

<Περιεχόµενο>: µοναδική 

<Είδος>: µοναδική 
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<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : µοναδική 

<∆ιαστάσεις>: πολλαπλή  

<Τεχνική>: πολλαπλή 

<Υλικό>: πολλαπλή 

<Χρονολόγηση>: πολλαπλή 

<Κατάσταση> : πολλαπλή 

<Σκοπός> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Θέση>: κείµενο 

<Είδος>: [<είδοςΑντικειµένου>] 

<Περιεχόµενο> : βλ. παρακάτω 

<Χρονολόγηση> : [<χρονολόγηση>] 

<Κατάσταση> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τεχνική> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<∆ιαστάσεις> : κείµενο 

<Υλικό> : [<υλικό>] 

<Σκοπός> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα θέσης σήµανσης: 

<Σήµανση> 

  <Θέση>: εµπρόσθια όψη, κάτω αριστερά  

Συµβατότητα: <Θέση>: CIDOC CRM(P55 has current location (currently holds) 

<Περιεχόµενο> CIDOC CRM  (P138 represents (has 

representation) 

<Είδος>: CIDOC CRM(E55 Type) 

<ΑναφερόµεναΣτοιχεία> : CIDOC CRM (E36 Visual Item:P67 

Refers to/Is referred to by) 

<∆ιαστάσεις> CIDOC CRM (E34 Inscription/ E37 Mark :P43 has 

dimension (is dimension of): E54 Dimension) 

<Τεχνική> CIDOC CRM(P32 used general technique (was 

technique of): E55 Type) 

<Υλικό>CIDOC CRM (ISa E18  Physical Thing: P45 consists of (is 

incorporated in): E57 Material) 

<Χρονολόγηση> CIDOC CRM  (P4 Has timespan:E52 

Timespan) 

<Κατάσταση> CIDOC CRM (I E18  Physical Thing: P44 has 

condition (condition of): E3 Condition State) 

<Σκοπός> CIDOC CRM (E34 Inscription/ E37 Mark P103 was 

intended for (was intention of): E55 Type) 

Σχόλια:  

 

<Περιεχόµενο> Περιεχόµενο 
Ορισµός: Περιγράφεται το περιεχόµενο της σήµανσης.  

Υπο-πεδία: <Αναπαράσταση >, Αναπαράσταση: βλέπε παραπάνω 

<Γλώσσα>, Γλώσσα: Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η 
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σήµανση. 

<Μεταγραφή>, Μεταγραφή: Συµπληρώνεται η µεταγραφή του 

περιεχοµένου. 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται κείµενο που σχολιάζει το 

περιεχόµενο. 

Εισαγωγή: <Αναπαράσταση >: προαιρετική 

<Γλώσσα>: προαιρετική 

<Μεταγραφή> : προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική  

Πολλαπλότητα: <Αναπαράσταση > : µοναδική 

<Γλώσσα> : µοναδική 

<Μεταγραφή>: µοναδική 

<Περιγραφή>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Αναπαράσταση >: αναλύεται παραπάνω 

<Γλώσσα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Μεταγραφή>: κείµενο 

<Περιγραφή> : κείµενο 

Παραδείγµατα: (1) Από φορητή εικόνα, έργου του ΄Αγγελου Ακοτάντου:  

<Σήµανση> 

  <Περιεχόµενο> 

     <Γλώσσα> Ελληνική 

     <Μεταγραφή>:  δια χειρός Αγγέλου 

     <Περιγραφή> Η επιγραφή αποδίδεται στον κρητικό 

ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο 

(2) Επιγραφή: 

<Σήµανση> 

  <Περιεχόµενο> 

     <Γλώσσα>Λατινική 

     <Μεταγραφή>: HIC JACET LAURENTIUS (JA)COBI 

MARIPETRI NOBILIS CRETE(N)SIS ET HERACLII OPPIDI 

PRAEFECTI DU(M) VIXERIT BENEM 

(3) Από υφαντό: 

<Σήµανση> 

  <Περιεχόµενο> 

     <Γλώσσα> Ελληνική 

     <Μεταγραφή>: Ειρήνη Βελονοπούλα έφκιασε 12P

η
P 8βριος 

1875 

Συµβατότητα: <Αναπαράσταση >: CIDOC CRM (E24 Physical Man-Made Thing: 

P62 depicts (is depicted by): 

<Γλώσσα>: CIDOC CRM (E56 Language),  ISO 639-1:2002 (ISO 

codes for the representation of names of languages) ISO 5964, 

SPECTRUM (Inscription language), SPECTRUM (Inscription 

translation), 
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<Περιγραφή>: CIDOC CRM (E34 Inscription :P3 Has note) 

<Μεταγραφή>: SPECTRUM (Inscription transliteration), CIDOC 

CRM (E34 Inscription : P72 has language (is language of)) 

 

Σχόλια:  

 

 

<Μέτρηση>  Μέτρηση  
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για κάθε µέτρηση που έγινε στο 

αντικείµενο.  

Υπο-πεδία: <Μέγεθος >, Μέγεθος: Το µέγεθος που µετρήθηκε, βλ. παρακάτω. 

<ΕίδοςΜέτρησης> Είδος Μέτρησης: Το είδος της µέτρησης που 

πραγµατοποιήθηκε. 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης> Υπεύθυνος Μέτρησης : [<πρόσωπο>] 

<Ηµεροµηνία> Ηµεροµηνία : Η ηµεροµηνία εκτέλεσης της 

µέτρησης.  [<ηµεροµηνία>] 

<Παρατηρήσεις> Παρατηρήσεις : Σχόλια σχετικά µε τη µέτρηση 

Εισαγωγή: <Μέγεθος>  : προαιρετική  

<ΕίδοςΜέτρησης> : προαιρετική 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης> : προαιρετική 

<Ηµεροµηνία>: προαιρετική 

<Παρατηρήσεις> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Μέγεθος > : µοναδική 

<ΕίδοςΜέτρησης>: µοναδική 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης> : µοναδική 

<Ηµεροµηνία>: µοναδική 

<Παρατηρήσεις> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Μέγεθος> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΕίδοςΜέτρησης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης> : [<πρόσωπο>] 

<Ηµεροµηνία> : [<ηµεροµηνία>] 

<Παρατηρήσεις> : κείµενο 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Μέγεθος >: CIDOC CRM (E54 Dimension), 

<ΕίδοςΜέτρησης>: CIDOC CRM (E16 Measurement (P2 has type 

(is type of): E55 Type) 

<Ηµεροµηνία> CIDOC CRM (E16 Measurement :P4 has time-span 

(is time-span of): E52 Time-Span) 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης>: CIDOC CRM (E16 Measurement: P14 

carried out by (performed): E39 Actor) 

Σχόλια: <Ηµεροµηνία>:  Σηµαντικό να καταγράφεται ο χρόνος που έγινε 

η µέτρηση ώστε αν για κάποιο λόγο αλλάξει η µορφή του 
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αντικειµένου προσδιορίζεται ο χρόνος post quem. 

<ΥπεύθυνοςΜέτρησης>: Υποδεικνύεται το πρόσωπο που µέτρησε 

το αντικείµενο, ώστε να µπορεί κανείς να αναφερθεί σε αυτό. 

 

<Μέγεθος>  Μέγεθος 
Ορισµός: Μέγεθος ή διάσταση που µετρήθηκε. 

Υπο-πεδία: <Ιδιότητα> Ιδιότητα: Η συγκεκριµένη ιδιότητα, το µέγεθος της 

οποίας µετρήθηκε.  

<Μονάδα µέτρησης> Μονάδα Μέτρησης : Η µονάδα µέτρησης που 

χρησιµοποιήθηκε.  

<Τιµή> Τιµή  : Το αποτέλεσµα της µέτρησης. 

Εισαγωγή: <Ιδιότητα> : προαιρετική  

<Μονάδα µέτρησης>: προαιρετική 

<Τιµή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ιδιότητα>: µοναδική 

<Μονάδα µέτρησης>: µοναδική 

<Τιµή>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ιδιότητα> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Μονάδα µέτρησης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τιµή>: αριθµός 

Παραδείγµατα: Μετρήσεις  αγγείου: 

<Μέγεθος> 

   <Ιδιότητα> διάµετρος του χείλους  

   <Τιµή>68 

   <Μονάδα µέτρησης> cm  

<Μέγεθος> 

   <Ιδιότητα>, ∆ιάµετρος βάσης αγγείου]  

   <Μονάδα µέτρησης>: cm 

   <Τιµή> 13  

Συµβατότητα: <Ιδιότητα> : CIDOC CRM (E54 Dimension), SPECTRUM 

(Dimension qualification)   

<Μονάδα µέτρησης>: CIDOC CRM E54 Dimension P91 has unit 

(is unit of) 

<Τιµή>: CIDOC CRM (E54 Dimension:P90 has value:E60 

Number), SPECTRUM (Dimension value) 

Σχόλια:  

 

<ΈλεγχοςΚατάστασης>  Έλεγχος Κατάστασης 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που τεκµηριώνει επιστηµονικά την 

κατάσταση του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης> Χαρακτηρισµός Κατάστασης: 

Νοείται ένας γενικός χαρακτηρισµός της κατάστασης του 

αντικειµένου. 
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<Ελεγκτής> Ελεγκτής : Ο υπεύθυνος διεξαγωγής του 

συγκεκριµένου ελέγχου. [<πρόσωπο>] 

<Ηµεροµηνία> Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

ελέγχου.  [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος> Τόπος: Ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου.  [<τόπος>] 

<ΕίδοςΕλέγχου>  Είδος ελέγχου : Το είδος του ελέγχου που 

πραγµατοποιήθηκε. 

<ΠεριγραφήΚατάστασης> Περιγραφή Κατάστασης: Ελεύθερη 

περιγραφή που αναφέρεται στην εκ πρώτης όψεως εκτίµηση του 

αντικειµένου τη στιγµή που εξετάζεται από κάποιον ειδικό. 

<Μελέτη> Μελέτη : Παραποµπή στην έκθεση ελέγχου ή µελέτη 

που πραγµατοποιήθηκε. [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Εισαγωγή: <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης>: προαιρετική 

<Ελεγκτής>: προαιρετική 

<Ηµεροµηνία>: προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική 

<ΕίδοςΕλέγχου>: προαιρετική 

<ΠεριγραφήΚατάστασης>: προαιρετική 

<Μελέτη>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης>: πολλαπλή 

<Ελεγκτής>: πολλαπλή 

<Ηµεροµηνία>: µοναδική 

<Τόπος>:µοναδική 

<ΕίδοςΕλέγχου>: µοναδική 

<ΠεριγραφήΚατάστασης> : µοναδική 

<Μελέτη>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Ελεγκτής>: [<πρόσωπο>] 

<Ηµεροµηνία>:  [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος>: [<τόπος>] 

<ΕίδοςΕλέγχου>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΠεριγραφήΚατάστασης> : κείµενο 

<Ελεγκτής>:  [<πρόσωπο>] 

<Μελέτη> : [<ψηφιακόΑντικείµενο>]  

Παραδείγµατα: Έλεγχος κατάστασης αγγείου: 

<ΈλεγχοςΚατάστασης> 

   <ΠεριγραφήΚατάστασης> Απολεπισµένη επιφάνεια κατά 

τόπους αποκεκρουσµένη, λείπει η λαβή και µέρος του 

χείλους του αγγείου. 

Συµβατότητα: <ΧαρακτηρισµόςΚατάστασης>: CIDOC CRM (E3 Condition State), 

SPECTRUM (Condition check date), SPECTRUM (Condition 

checker) 

<Ηµεροµηνία> : CIDOC CRM (E3 Condition State P4 has time-
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span (is time-span of): E52 Time-Span), 

<ΠεριγραφήΚατάστασης> : CIDOC CRM (E3 Condition State P3 

has note) 

<ΕίδοςΕλέγχου> : CIDOC CRM (E3 Condition State: P2 has type 

(is type of): E55 Type,) 

<Ελεγκτής>: CIDOC CRM: P14 Carried out by/performed:E39 

Actor) 

<Τόπος>: CIDOC CRM (E3 Condition State: P7 took place at 

(witnessed): E53 Place) 

<Μελέτη>: CIDOC CRM (E73 Information Object isA:E31 

Document) 

Σχόλια: Η πληροφορία αυτή συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι 

εµφανή εκ πρώτης όψεως στο αντικείµενο και που προσφέρονται 

για µία πρώτη εκτίµηση της κατάστασής του. Είναι αναγκαία για να 

προσδιοριστούν κατά προσέγγιση οι πιθανές αλλαγές στη µορφή 

του αντικειµένου ή και τυχόν ανάγκη επέµβασης σε αυτό. 

 

 

<ΙστορίαΑντικειµένου>  Ιστορία Αντικειµένου 
Ορισµός: Περιγράφονται συµβάντα στα οποία το αντικείµενο µετέσχε.  

Υπο-πεδία: <Κατασκευή>, Κατασκευή Αντικειµένου: Αναλύεται στην συνέχεια 

<Χρήση>, Χρήση : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Περισυλλογή>, Περισυλλογή ή Ανεύρεση : Αναλύεται στην 

συνέχεια 

<Επέµβαση>, Επέµβαση : Αναλύεται στην συνέχεια 

<Κατοχή >Κατοχή: Αναλύεται στην συνέχεια 

Εισαγωγή: <Κατασκευή>:προαιρετική 

<Χρήση>:προαιρετική 

<Περισυλλογή>:προαιρετική 

<Επέµβαση> :προαιρετική 

<Κατοχή>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Κατασκευή>:µοναδική 

<Χρήση>:µοναδική 

<Περισυλλογή>:µοναδική 

 <Επέµβαση>: µοναδική 

<Κατοχή>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κατασκευή>:βλέπε παρακάτω 

<Χρήση>: βλέπε παρακάτω 

<Περισυλλογή>: βλέπε παρακάτω 

<Επέµβαση>: βλέπε παρακάτω 

<Κατοχή>: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: <ΙστορίαΑντικειµένου> 

  <Κατασκευή> 
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      <ΦάσηΚατασκευής> 

          <Γεγονός> 

               <Ονοµασία>Κατασκευή εικόνας 

                <Χρόνος> 

                       <ΚάποτεΕντός>1340 µ.Χ 

  <Επέµβαση> 

       <ΦάσηΕπέµβασης> 

             <Γεγονός> 

                  <Ονοµασία> Καθαρισµός ζωγραφικής επιφάνειας 

                  <Χρόνος> 

                        <ΚάποτεΕντός>1972 

      <ΦάσηΕπέµβασης> 

             <Γεγονός> 

                  <Ονοµασία> Συµπλήρωση χρωµάτων 

                  <Χρόνος> 

                        <ΚάποτεΕντός>1980 

                  <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> 

                         <Επωνυµία>13ΕΒΑ 

                          <Τµήµα>Τµήµα συντήρησης 

Συµβατότητα: <Κατασκευή>: CIDOC CRM (E12 Production), 

<Χρήση>: CIDOC CRM (P101 Has as general use/was used 

of:E55 Type 

<Περισυλλογή>: CIDOC CRM (E5 EventT :P12 occurred in the 

presence of (was present at)T. 

<Επέµβαση> CIDOC CRM (E11 Modification)  

<Κατοχή >: CIDOC CRM (E8 Acquisition) 

Σχόλια:  

 

<Κατασκευή>  Κατασκευή  
Ορισµός: Περιγράφεται η πράξη της δηµιουργίας (κατασκευή ) του 

αντικειµένου. ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: η κατασκευή του 

αντικειµένου περατώνεται σε µια φάση ή εκτείνεται σε 

περισσότερες. Στην πρώτη περίπτωση συµπληρώνουµε µόνο τα 

Γενικά Στοιχεία Κατασκευής, στην δεύτερη περίπτωση 

συµπληρώνουµε πολλές ενότητες <Φάση>.   

Υπο-πεδία: <ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>, Γενικά Στοιχεία Κατασκευής : 

Βλέπε παρακάτω. 

<ΦάσηΚατασκευής>, Φάση: Βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>:προαιρετική 

<ΦάσηΚατασκευής>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>: µοναδική 

<ΦάσηΚατασκευής>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>: Βλέπε παρακάτω 
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<ΦάσηΚατασκευής>:Βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>:CIDOC CRM (E12 Production), 

SPECTRUM (Object production information) 

<ΦάσηΚατασκευής> : CIDOC CRM (E12 Production :134 

continued (was continued by: E12 Production) 

Σχόλια:  

 

<ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής>  Γενικά Στοιχεία Κατασκευής 
Ορισµός: Περιλαµβάνει τις βασικές πληροφορίες της κατασκευής και 

συµπληρώνεται όταν η δηµιουργία ενός αντικειµένου δεν 

εκτείνεται σε περισσότερες από µια φάσεις. 

Υπο-πεδία: <Κατασκευαστής> Κατασκευαστής : [<πρόσωπο>] 

<Τόπος> Τόπος :  [<τόπος>] 

<Χρονολόγηση> Χρονολόγηση.  [<χρονολόγηση>] 

<Σκοπός> Σκοπός: Ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάστηκε το 

αντικείµενο, ασχέτως αν εκπληρώθηκε µε τη χρήση του ή όχι. 

<Τεχνική> Τεχνική: Η τεχνική κατασκευής. 

<Υλικό> Υλικό: Το-α υλικό-ά κατασκευής. [<υλικό>] 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης> Κατάσταση Ολοκλήρωσης: ∆ηλώνεται 

το στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο έφθασε η κατασκευή του 

αντικειµένου. 

<Επιρροή> Επιρροή ή στύλ: Το στυλ που χαρακτηρίζει ή επηρέασε 

την κατασκευή. 

<Αυθεντικότητα> Αυθεντικότητα: ∆ηλώνεται εάν πρόκειται για 

πρωτότυπο ή αντίγραφο. 

<Περιγραφή> Περιγραφή: Ελεύθερη περιγραφή της κατασκευής 

του αντικειµένου. 

Εισαγωγή: <Κατασκευαστής>: προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική 

<Χρονολόγηση>: προαιρετική  

<Τεχνική>: προαιρετική 

<Υλικό>: προαιρετική 

<Σκοπός>: προαιρετική 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: προαιρετική 

<Επιρροή>: προαιρετική 

<Αυθεντικότητα>: προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Κατασκευαστής>: πολλαπλή 

<Τόπος>: πολλαπλή  

<Χρονολόγηση>: πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

<Τεχνική>: πολλαπλή 
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<Υλικό>: πολλαπλή 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: πολλαπλή 

<Επιρροή>: πολλαπλή 

<Αυθεντικότητα>: πολλαπλή 

<Περιγραφή>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Κατασκευαστής>: [πρόσωπο]  

<Τόπος>: [τόπος] 

<Χρονολόγηση>: [<χρονολόγηση>] 

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Υλικό> : [<υλικό>] 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Επιρροή>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Αυθεντικότητα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<Περιγραφή>: κείµενο 

Παραδείγµατα: (1) Κατασκευή µεσαιωνικού θώρακα: 

<ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής> 

   <Τεχνική> σφυρήλατη  

   <Υλικό> 

       <Ονοµασία> σίδηρος  

   <Σκοπός> αµυντικός 

(2) Κατασκευή εµβλήµατος: 

<ΓενικάΣτοιχείαΚατασκευής> 

   <Τεχνική> λαξευτή  

   <Υλικό> 

       <Ονοµασία>µάρµαρο  

   <Σκοπός> έµβληµα  

Συµβατότητα: <Κατασκευαστής>: SPECTRUM (Object production person), 

CIDOC CRM (E12 Production  : P14 carried out by /performed: 

E39 Actor) 

<Τόπος>: SPECTRUM (Object production place), CIDOC CRM 

(E12 Production : P7 took place at /witnessed: E53 Place) 

<Χρονολόγηση>: SPECTRUM (Object production date), CIDOC 

CRM (E12 Production P4 has time-span /is time-span of: E52 

Time-Span), 

<Σκοπός>: SPECTRUM (Technique), CIDOC CRM (E12 

Production: P32 used general technique /was technique of: E57 

Material), ΠΟΛΕΜΩΝ (Περιεκτικό είδος),  

<Τεχνική>, SPECTRUM (Style), CIDOC CRM (E12 Production P32 

used general technique /was technique of: E57 Material  ) 

<Υλικό> SPECTRUM (Technique), CIDOC CRM (E12 Production 

TP126 employed (was employed in): E57 Material) 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: CIDOC CRM (E12 Production  
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P2 has type (is type of): E55 Type) 

 <Επιρροή> CIDOC CRM (E12 Production P2 has type (is type of): 

E55 Type) 

<Περιγραφή> CIDOC CRM (E12 Production: P3 has note) 

<Αυθεντικότητα>: CIDOC CRM (E12 Production:  P108 has 

produced (was produced by): E24 Physical Man-Made Thing) 

Σχόλια:   

 

<ΦάσηΚατασκευής>  Φάση Κατασκευής  
Ορισµός: Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται όταν ένα αντικείµενο 

κατασκευάζεται σε διαδοχικές φάσεις. Εισάγεται πληροφορία για 

κάθε φάση της κατασκευής που τεκµηριώνεται. 

Υπο-πεδία: <Γεγονός > Γεγονός: Το κατασκευαστικό γεγονός της φάσης. 

[<συµβάν>] 

<Σκοπός> Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της φάσης κατασκευής του  

αντικειµένου. 

<Τεχνική>, Τεχνική: Η τεχνική που εφαρµόστηκε  σε αυτή τη 

φάση κατασκευής. 

<Υλικό> Υλικό: Το-α υλικό-ά που χρησιµοποιήθηκε-αν στην φάση 

αυτή. [<υλικό>] 

<ΣχετικόΣυµβάν> Σχετικό Συµβάν: Συµβάν που σχετίζεται µε το 

κατασκευαστικό γεγονός της φάσης αυτής, βλέπε παρακάτω. 

Εισαγωγή: <Γεγονός>: προαιρετική 

<Σκοπός>: προαιρετική 

<Τεχνική>: προαιρετική 

<Υλικό>: προαιρετική  

<ΣχετικόΣυµβάν> :προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Γεγονός>: πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

<Τεχνική>: πολλαπλή 

<Υλικό>: πολλαπλή 

<ΣχετικόΣυµβάν> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Γεγονός>: [<συµβάν>] 

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Υλικό>: [<υλικό>]  

<ΣχετικόΣυµβάν>: Βλ. παρακάτω. 

Παραδείγµατα: Μία από τις φάσεις κατασκευής µίας χαλκοτυπίας είναι το 

καλούπωµα.  

<Κατασκευή> 

  <ΦάσηΚατασκευής> 

     <Γεγονός> 

            <Ονοµασία>: καλούπωµα  
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     <Σκοπός> δηµιουργία µήτρας 

     <Τεχνική> λείανση 

Συµβατότητα: <Γεγονός>: CIDOC CRM (E5 Event) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM (E12 Production: P21 had general 

purpose/was purpose of:E55Type) 

<Τεχνική> : CIDOC CRM (E12 Production: P32 used general 

technique /was technique of: E57 Material  ) , SPECTRUM (Style) 

<Υλικό>: CIDOC CRM (P126 employed (was employed in): E57 

Material) 

<ΣχετικόΣυµβάν>: CIDOC CRM  (E5 Event: P12 occurred in the 

presence of (was present at) 

Σχόλια: Αναφερόµαστε στην τεκµηρίωση των φάσεων κατασκευής ενός 

συγκεκριµένου αντικειµένου και όχι στην καταγραφή της 

διαδικασίας κατασκευής του είδους, η οποία βεβαίως µπορεί να 

περιλαµβάνει διάφορες φάσεις. 

 

<ΣχετικόΣυµβάν>  Σχετικό Συµβάν  
Ορισµός: Συµβάν που σχετίζεται µε το κατασκευαστικό γεγονός.  

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυσχέτισης>, Είδος Συσχέτισης: Το είδος της σχέσης του 

συµβάντος µε το κατασκευαστικό γεγονός. 

<Συµβάν>, Συµβάν: [<συµβάν>] 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυσχέτισης>: προαιρετική 

<Συµβάν>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΣυσχέτισης>:πολλαπλή 

<Συµβάν>:µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΣυσχέτισης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Συµβάν>: [<συµβάν>] 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΕίδοςΣυσχέτισης>: CIDOC CRM (E55 Type) 

<Συµβάν> : CIDOC CRM (E5 Event) 

Σχόλια:  

 

<Χρήση>  Χρήση  
Ορισµός: Εισάγονται οι γνωστές φάσεις της χρήσης του αντικειµένου. 

Θεωρούµε ότι το αντικείµενο κάθε φορά που αλλάζει η χρήση του 

αλλάζει και η φάση χρήσης του. Επίσης και οι συµµετοχή του 

αντικειµένου σε εκθέσεις θεωρείται χρήση του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <ΦάσηΧρήσης>, Φάση Χρήσης: Βλέπε παρακάτω 

<Έκθεση>, Έκθεση: Βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΦάσηΧρήσης>:προαιρετική 

<Έκθεση>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΦάσηΧρήσης>:πολλαπλή 

<Έκθεση>: πολλαπλή 
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Σύνολο τιµών:  

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΦάσηΧρήσης>: CIDOC CRM (E7 Activity: :P16 used specific 

object (was used for)/:P134 continued (was continued by :E7 

Activity:) 

<Έκθεση> CIDOC CRM (E7 Activity:P16 used specific object (was 

used for), SPECTRUM (Exhibitions and displays) 

Σχόλια:  

 

<ΦάσηΧρήσης>   Φάση Χρήσης 
Ορισµός: Ένα αντικείµενο µπορεί να αλλάζει χρήσεις κατά χρονικά 

διαστήµατα. Στην ενότητα αυτή εισάγονται οι πληροφορίες που 

περιγράφουν τις φάσεις χρήσεις του αντικειµένου.  

Υπο-πεδία: <Γεγονός > Γεγονός: Το χρηστικό γεγονός της εν λόγω φάσης. 

[<συµβάν>] 

<Σκοπός>, Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της χρήσης του  

αντικειµένου. 

<Τεχνική>, Τεχνική:  Η τεχνική ή τρόπος χρήσης του 

αντικειµένου. 

<ΣχετικόΣυµβάν>,  Σχετικό Συµβάν: Συµβάν που σχετίζεται µε 

την συγκεκριµένη φάση χρήσης. 

Εισαγωγή: <Γεγονός>: προαιρετική  

<Σκοπός>: προαιρετική 

<Τεχνική>: προαιρετική 

<ΣχετικόΣυµβάν>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Γεγονός>: πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

<Τεχνική>:πολλαπλή 

<ΣχετικόΣυµβάν>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Γεγονός>: [<συµβάν>] 

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΣχετικόΣυµβάν>: βλέπε παραπάνω 

Παραδείγµατα: Περίπτωση προϊστορικού τηγανόσχηµου σκεύους µε πιθανές 

χρήσεις: 

<Χρήση> 

  <Φάση χρήσης> 

     <Γεγονός> 

           <Χρόνος> 

                  <ΚαθόληΤη∆ιάρκεια>3P

ης
P π.Χ χιλιετίας 

            <Τόπος> 

                 <Ονοµασία>Κυκλάδες 

            <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> 
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                 <Είδος> 

                         <Χρηστικό> 

                                   <Ονοµασία>πώµα 

                         <Χρηστικό> 

                                  <Ονοµασία>καθρέφτης  

                         <Χρηστικό> 

                                 <Ονοµασία>παιχνίδι 

     <Σκοπός>:θρησκευτικές τελετουργίες  

     <Σκοπός>:απόδοση µαγικών ιδιοτήτων  

     <Σκοπός>: οικιακή χρήση (µαγειρική) 

     <Σκοπός>:ψυχαγωγία 

Συµβατότητα: <Γεγονός>: CIDOC CRM (E5 Event) 

<Τεχνική>CIDOC CRM (E7 Activity:P16 used specific object (was 

used for): P16.1 mode of use: E55 Type) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM (E7 Activity: P19 was intended use 

of./was made for/ P21 had general purpose (was purpose of): 

E55 Type)  

<ΣχετικόΣυµβάν>: CIDOC CRM  (E5 Event: P12 occurred in the 

presence of (was present at) 

Σχόλια:  

 
 
 
<Έκθεση>  Έκθεση 
Ορισµός: Καταγράφεται η συµµετοχή ενός αντικειµένου σε κάποια έκθεση. 

Υπο-πεδία: <Τίτλος>, Τίτλος: Ο τίτλος της έκθεσης 

<Τόπος>, Τόπος : [<τόπος>] 

<∆ιάρκεια>, ∆ιάρκεια: Το χρονικό διάστηµα της έκθεσης. 

[<ηµεροµηνία>] 

<∆ιοργανωτής>, ∆ιοργανωτής: Ο φορέας που διοργάνωσε 

την έκθεση. [<oργανισµός>] 

<ΕντυποΥλικό>, Έντυπο Υλικό: Παραποµπή στα έντυπα που 

εκδόθηκαν για την έκθεση. 

Εισαγωγή: <Τίτλος>: προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική 

<∆ιάρκεια>: προαιρετική 

<∆ιοργανωτής>: προαιρετική 

<ΕντυποΥλικό>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Τίτλος>: µοναδική 

<Τόπος>: µοναδική 

<∆ιάρκεια>: µοναδική 

<∆ιοργανωτής>: πολλαπλή 

<ΕντυποΥλικό>: πολλαπλή 
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Σύνολο τιµών: <Τίτλος>: κείµενο 

<Τόπος>: [<τόπος>] 

<∆ιάρκεια>: [<ηµεροµηνία>] 

<∆ιοργανωτής>: [<οργανισµός>]  

<ΕντυποΥλικό> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Περίπτωση µουσειακών αντικειµένων που συµµετέχουν σε µία 

περιοδική έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης: 

<Έκθεση>  

   <Τίτλος> Ελεύθερνα-πόλη-ακρόπολη-νεκρόπολη 

   <Τόπος> 

      <Ονοµασία>Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

      <∆ιεύθυνση> Νεοφύτου ∆ούκα 4, Αθήνα 

   <∆ιάρκεια> 

      <Από>1-12-2004 

      <Εως> 1-09-2005 

   <∆ιοργανωτής(1)> 

       <Επωνυµία>Ίδρυµα Ν.Π.Γουλανδρή 

   <∆ιοργανωτής(2)> 

       <Επωνυµία>TΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων T  

   <∆ιοργανωτής(3)> 

       <Επωνυµία>Πανεπιστήµιο Κρήτης   

Συµβατότητα: <Έκθεση> :CIDOC CRM (E7 Activity:P16 used specific object 

(was used for), SPECTRUM (Exhibitions and displays) 

<Τίτλος> Exhibition title, CIDOC CRM (E7 Activity P1 is identified 

by (identifies): E41 Appellation)  

<Τόπος> :CIDOC CRM (E7 Activity: P7 took place at (witnessed): 

E53 Place) 

<∆ιάρκεια>:CIDOC CRM (E7 Activity P4 has time-span (is time-

span of): E52 Time-Span) 

<∆ιοργανωτής>: CIDOC CRM (E7 Activity P14 carried out by 

(performed): E39 Actor) 

<ΕντυποΥλικό> : CIDOC CRM (E31 Document) 

Σχόλια:  

 

<Περισυλλογή>  Περισυλλογή ή Ανεύρεση  
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που τεκµηριώνει την ίδια τη διαδικασία 

περισσυλογής ή ανεύρεσης ενός αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Γεγονός > Γεγονός: Το γεγονός της περισσυλογής ή ανεύρεσης 

[<συµβάν>] 

<Τεχνική>, Τεχνική: Νοείται η µέθοδος ή τεχνική περισυλλογής ή 

ανεύρεσης που χρησιµοποιήθηκε. 

<Σκοπός>,Σκοπός: Ο σκοπός της περισυλλογής. 
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<ΣτρώµαΑνασκαφής>,  Στρώµα Ανασκαφής: Νοείται ο κωδικός του 

στρώµατος ανασκαφής όπου ευρέθηκε το αντικείµενο. 

<ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος>, Αριθµός καταγραφής 

ευρήµατος: Εισάγεται  ο αριθµός καταγραφής που δόθηκε στο 

εύρηµα από τους αρχαιολόγους. [<κωδικός>] 

<ΠλαίσιοΕρευνας>, Πλαίσιο έρευνας: Βλέπε παρακάτω 

<Συνεύρηµα>, Συνεύρηµα :Βλέπε παρακάτω 

<ΣχετικόΣυµβάν>, Σχετικό Συµβάν: Νοείται άλλο συµβάν σχετικό 

µε την περισυλλογή ή ανεύρεση.  

<ΑναφορέςΑνεύρεσης >, Αναφορές Ανεύρεσης: Παραποµπή στο 

υλικό τεκµηρίωσης της ανεύρεσης, βλ. παρακάτω. 

Εισαγωγή: <Γεγονός>: προαιρετική 

<Τεχνική>: προαιρετική 

<Σκοπός>: προαιρετική 

<ΣτρώµαΑνασκαφής>: προαιρετική 

<ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος>:προαιρετική 

<ΠλαίσιοΕρευνας>: προαιρετική 

<Συνεύρηµα>:προαιρετική  

<ΣχετικόΣυµβάν>: προαιρετική 

<ΑναφορέςΑνεύρεσης>:προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Γεγονός >:πολλαπλή 

<Τεχνική>: πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

<ΣτρώµαΑνασκαφής>:µοναδική  

<ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος> :µοναδική 

<ΠλαίσιοΕρευνας>: µοναδική 

<Συνεύρηµα>:πολλαπλή 

<ΣχετικόΣυµβάν>: πολλαπλή 

<ΑναφορέςΑνεύρεσης>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Γεγονός>: [<συµβάν >] 

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΣτρώµαΑνασκαφής>: κείµενο 

<ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος>: [<κωδικός>]  

<ΠλαίσιοΕρευνας>Βλέπε παρακάτω 

<Συνεύρηµα>: βλέπε παρακάτω 

<ΣχετικόΣυµβάν>: βλέπε παραπάνω 

<ΑναφορέςΑνεύρεσης>: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα περισυλλογής νοµισµάτων από επιφανειακή έρευνα στη 

Γαύδο: 

<Περισυλλογή> 

   <Γεγονός> 

   <Χρόνος> 
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      <ΚάποτεΕντός>1997 

   <Τόπος> 

       <Ονοµασία> Γαύδος 

       <Κατηγορία>Επιφανειακή έρευνα  

   <ΣτρώµαΑνασκαφής> 

   <ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος> 

       <Τιµή>Ν124, Ν125, Ν126  

   <ΠλαίσιοΕρευνας> 

      <Όνοµα>Επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο 

      <∆ιάρκεια> 

            <Από>1997 

            <Εως>1998 

        <Φορέας> 

             <Επωνυµία>Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Συµβατότητα: <Περισυλλογή>: CIDOC CRM (E5 Event/Ε7 Activity: P12 occurred 

in the presence of (was present at), SPECTRUM (Object collection 

information) 

<Γεγονός> : CIDOC CRM(Ε5 Event) 

<ΑριθµόςΚαταγραφήςΕυρήµατος >:SPECTRUM (Field collection 

number), CIDOC CRM (E42 Object Identifier) 

<ΣτρώµαΑνασκαφής> : CIDOC CRM (E53 Place)/ E18 Physical 

Thing) 

<Αναφορές Ανεύρεσης> : CIDOC CRM (E31 Document : P70 

documents (is documented in)E5 Event) 

<Τεχνική> : CIDOC CRM (E7 Activity:P16 used specific object (was 

used for): P16.1 mode of use: E55 Type) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM (E7 Activity: P19 was intended use of./was 

made for/ P21 had general purpose (was purpose of): E55 Type) 

<ΠλαίσιοΕρευνας> : CIDOC CRM (E7 Activity), 

<Συνεύρηµα> : CIDOC CRM (E5 Event:P12 occurred in the 

presence of (was present at): E77 Persistent Item/ P8 took place 

on or within (witnessed): E19 Physical Object) 

Σχόλια:  

 
 
<ΠλαίσιοΕρευνας>  Πλαίσιο Έρευνας 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που τεκµηριώνει τη διενέργεια της πράξης 

της ανασκαφής. 

Υπο-πεδία: <Όνοµα>, Όνοµα: Ο τίτλος της έρευνας 

<∆ιάρκεια> , ∆ιάρκεια: Το χρονικό διάστηµα της έρευνας  

[<ηµεροµηνία>] 

<Υπεύθυνος>, Υπεύθυνος: Ο υπεύθυνος της έρευνας  

[<πρόσωπο>] 
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<Φορέας>, Φορέας  : Ο φορέας που διενεργεί την έρευνα  

[<οργανισµός>] 

Εισαγωγή: <Όνοµα>: προαιρετική 

<∆ιάρκεια>: προαιρετική 

<Υπεύθυνος>: προαιρετική 

<Φορέας>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Όνοµα>: µοναδική 

<∆ιάρκεια> : µοναδική 

<Υπεύθυνος>: πολλαπλή 

<Φορέας>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Όνοµα>: κείµενο 

<∆ιάρκεια> : [<ηµεροµηνία>] 

<Υπεύθυνος>:  [<πρόσωπο>] 

<Φορέας>:  [<οργανισµός >] 

Παραδείγµατα: Περίπτωση ανασκαφής που διενεργείται από Πανεπιστήµιο: 

<ΠλαίσιοΕρευνας>  

   <Όνοµα>Ανασκαφές ∆ισπηλιού 

   <∆ιάρκεια> 

      <Από >1992 

      <Έως>2003  

   <Υπεύθυνος> 

       <Ονοµατεπώνυµο>Γ.Χουρµουζιάδης 

       <ΒιογραφικάΣτοιχεία>Καθηγητής Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο … 

       <Ρόλος>∆ιευθυντής ανασκαφής, υπέυθυνος έργου 

   <Φορέας> 

       <Επωνυµία>Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

       <Τµήµα>Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

       <Έδρα>Θεσσαλονίκη 

Συµβατότητα: <Όνοµα> : CIDOC CRM (E7 Activity: P1 is identified by 

(identifies): E41 Appellation) 

<∆ιάρκεια>: CIDOC CRM (E7 Activity: P4 has time-span (is time-

span of): E52 Time-Span), (SPECTRUM (Field collection date),  

<Υπεύθυνος>,<Φορέας>: CIDOC CRM (E7 Activity: P14 carried 

out by (performed): E39 Actor),  (SPECTRUM (Field collector) 

Σχόλια:  

 

 

<Συνεύρηµα>  Συνεύρηµα  
Ορισµός: Εύρηµα που βρέθηκε µαζί µε το αντικείµενο και το γεγονός αυτό 

θεωρείται άξιο µνείας. 

Υπο-πεδία: <Είδος> Είδος : Το είδος του συνευρήµατος.  [<είδος 

αντικειµένου>] 
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<Πλήθος>, Πλήθος: Το πλήθος οµοειδών συνευρηµάτων. 

Εισαγωγή: <Είδος>: προαιρετική 

<Πλήθος>: προαιρετική. 

Πολλαπλότητα: <Είδος>: µοναδική 

<Πλήθος >: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Είδος>:  [<είδοςΑντικειµένου>] 

<Πλήθος >: αριθµός 

Παραδείγµατα: <Συνεύρηµα> 

   <Είδος> 

      <Μορφολογικό> 

            <Ονοµασία>ψήφος 

      <Χρηστικό> 

           <Ονοµασία>κόσµηµα 

   <Πλήθος >12 

Συµβατότητα: <Είδος>: CIDOC CRM (E5 Event :P8 took place on or within 

(witnessed): E19 Physical Object: P2 has type (is type of): E55 

Type) 

<Πλήθος > : CIDOC CRM (P57 has number of parts: E60 

Number) 

Σχόλια:  

 

 
<ΑναφορέςΑνεύρεσης> Αναφορές Ανεύρεσης 
Ορισµός: Αναφορές που τεκµηριώνουν µία περισυλλογή ή ανεύρεση. 

Υπο-πεδία: <Βιβλιογραφία>, Βιβλιογραφία: Αναφορές στη βιβλιογραφία που 

τεκµηριώνει την περισυλλογής ή ανεύρεση. 

<Αρχεία>, Αρχεία : Αναφορές σε αρχειακό υλικό τεκµηρίωσης της 

περισυλλογής ή ανεύρεσης. 

Εισαγωγή: <Βιβλιογραφία> : προαιρετική 

<Αρχεία> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Βιβλιογραφία> : µοναδική 

<Αρχεία> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Βιβλιογραφία> : Βλ. ενότητα Αναφορές/Βιβλιογραφία παρακάτω. 

<Αρχεία > : Βλ. ενότητα Αναφορές/Αρχεία παρακάτω. 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: Βλ. ενότητα Αναφορές παρακάτω. 

Σχόλια:  

 

 

< Επέµβαση>  Επέµβαση 
Ορισµός: Η ενότητα αυτή αφορά τις επεµβάσεις που έχουν γίνει στο 

αντικείµενο. Μια επέµβαση µπορεί να γίνει εφάπαξ ή να γίνει σε 
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ξεχωριστές φάσεις. Στα γενικά στοιχεία επέµβασης αναφέρεται η 

τελευταία περατωθείσα επέµβαση. Επίσης όταν προκύψει µια νέα 

επέµβαση, τότε η αναφερόµενη στα γενικά στοιχεία επέµβασης 

µεταφέρεται σε µια ή περισσότερες φάσεις και στα γενικά στοιχεία 

επέµβασης συµπληρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν την 

τελευταία. 

Υπο-πεδία: <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης>, Γενικά Στοιχεία Επέµβασης: βλέπε 

παρακάτω 

<ΦάσηΕπέµβασης>, Φάση Επέµβασης: βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης>: προαιρετική 

<ΦάσηΕπέµβασης>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης>: µοναδική 

<ΦάσηΕπέµβασης>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης>: βλέπε παρακάτω 

<ΦάσηΕπέµβασης>: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα επέµβασης σε ένα αγγείο από τους συντηρητές του 

µουσείου: 

< Επέµβαση>  

   <Γενικά στοιχεία επέµβασης> 

       <Τόπος> 

           <∆ιεύθυνση>Ξανθουδίδου 2 

       <Χρονολόγηση> 

           <κάποτεΕντός>1999 

       <Σκοπός>Συντήρηση  αγγείου  

   <ΦάσηΕπέµβασης> 

       <Γεγονός> 

            <Ονοµασία>  

            <Κατηγορία> Συγκόλληση  

Συµβατότητα: <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης> :CIDOC CRM (E11 

Modification ), SPECTRUM (Conservation and treatment 

information) 

<ΦάσηΕπέµβασης>: CIDOC CRM (E11 Modification :P134 

continued (was 

continued by:E11 Modification) 

Σχόλια:  

 

<ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης>  Γενικά Στοιχεία Επέµβασης 
Ορισµός: Εισάγονται  πληροφορίες για την τελευταία επέµβαση ή 

συντήρηση που έγινε στο αντικείµενο.   

Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται ένας τίτλος της επέµβασης. 

<Επεµβαίνων>, Επεµβαίνων : Ο τεχνικός ή συντηρητής που έκανε 

την επέµβαση.  [<πρόσωπο>] 

<Τόπος>, Τόπος: Ο τόπος όπου έγινε η επέµβαση. [<τόπος>] 
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<Σκοπός>, Σκοπός: Ο σκοπός της επέµβασης. 

<Χρονολόγηση>, Χρονολόγηση: Ο χρόνος που έγινε η επέµβαση.  

[<χρονολόγηση>] 

<Τεχνική>, Τεχνική: Η τεχνική-ές που χρησιµοποιήθηκε στην 

επέµβαση. 

<Υλικό>, Υλικό: Το υλικό-ά που χρησιµοποιήθηκε για στην 

επέµβαση.  [<υλικό>] 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>, Κατάσταση Ολοκλήρωσης: Εισάγεται 

η πληροφορία για το αν είχε ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη 

επέµβαση  ή όχι. 

<ΙχνηΜετατροπής>, Ιχνη Μετατροπής :Νοείται η επισήµανση 

εσκεµµένων µετατροπών στη µορφή ενός αντικειµένου πριν την 

εισαγωγή του στο µουσείο. 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Ελεύθερη περιγραφή της επέµβασης 

Εισαγωγή: <Ονοµασία>: προαιρετική 

<Επεµβαίνων> : προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική 

<Σκοπός>: προαιρετική 

<Χρονολόγηση>: προαιρετική 

<Τεχνική>: προαιρετική  

<Υλικό>: προαιρετική 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: προαιρετική 

<ΙχνηΜετατροπής>: προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: πολλαπλή 

<Επεµβαίνων> : πολλαπλή 

<Τόπος>: πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

<Χρονολόγηση>: πολλαπλή 

<Τεχνική>: πολλαπλή  

<Υλικό>: πολλαπλή 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: πολλαπλή 

<ΙχνηΜετατροπής>: πολλαπλή 

<Περιγραφή>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>:κείµενο 

<Επεµβαίνων> : [<πρόσωπο>] 

<Χρονολόγηση>: [<χρονολόγηση>]  

<Τόπος>:  [<τόπος>] 

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Υλικό>: [<υλικό>] 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΙχνηΜετατροπής>: κείµενο 
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<Περιγραφή>: κείµενο 

Παραδείγµατα: Επέµβαση  σε ένδυµα: 

<Επέµβαση> 

   <ΓενικάΣτοιχείαΕπέµβασης> 

       <ΙχνηΜετατροπής> Στένεµα  

Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E11 Modification  P1 is identified by 

(identifies): E41 Appellation) 

<Επεµβαίνων>: CIDOC CRM (E11 Modification: P14 carried out 

by actor (performed): E39 Actor), SPECTRUM (Conservator), 

CHIN (Conservator)<Χρονολόγηση> : CIDOC CRM (E11 

Modification P4 has time-span (is time-span of):E52 Time-span), 

SPECTRUM (Treatment date), CHIN (Conservation treatment 

date), 

<Τεχνική>: CIDOC CRM : E11 Modification : P32 used general 

technique (was technique of), SPECTRUM [version 2 (2004)]: 

(Conservation method) , CHIN (Technique), 

<Υλικό>: CIDOC CRM : E11 Modification: P126 employed (was 

employed in): E57 Material, SPECTRUM [version 2 (2004)]: 

(Conservation material), CHIN (Material) : κατηγορία: 

Conservation materials analysis fields (added field: Conservation 

materials analysis) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM ( E11 Modification :P21 had general 

purpose (was purpose of): E55 Type) 

<ΚατάστασηΟλοκλήρωσης>: CIDOC CRM ( E11 Modification :P31 

has modified (was modified by): E24 Physical Man-Made Thing) 

<ΙχνηΜετατροπής> CIDOC CRM ( E11 Modification)  

Σχόλια:  

 

<ΦάσηΕπέµβασης>   Φάση Επέµβασης  
Ορισµός: Καθένα από τα διακριτά στάδια µιας επέµβασης, τα οποία 

τεκµηριώνονται χωριστά. Επίσης, προηγούµενες επεµβάσεις. 

Υπο-πεδία: <Γεγονός> Γεγονός: Το επεµβατικό γεγονός της φάσης. 

[<συµβάν>] 

<Σκοπός>, Σκοπός: Ο σκοπός της φάσης επέµβασης. 

<Τεχνική>,Τεχνική: Η τεχνική που εφαρµόστηκε  στη φάση αυτή. 

<Υλικό>,Υλικό: Το-α υλικό-α το οποίο χρησιµοποιήθηκε στη φάση 

αυτή. [<υλικό>] 

<ΣχετικόΣυµβάν>, Σχετικό Συµβάν : Νοείται άλλο συµβάν που 

σχετίζεται µε αυτή τη φάση επέµβασης.   

Εισαγωγή: <Γεγονός>: προαιρετική 

<Σκοπός>:  προαιρετική 

<Τεχνική>: προαιρετική 

<Υλικό>: προαιρετική 
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<ΣχετικόΣυµβάν>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Γεγονός> : πολλαπλή 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

 <Τεχνική>: πολλαπλή 

<Υλικό>: πολλαπλή 

<ΣχετικόΣυµβάν>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Γεγονός> : [<συµβάν >]  

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<Τεχνική>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Υλικό>: [<υλικό>] 

<ΣχετικόΣυµβάν>: [<συµβάν>] 

Παραδείγµατα: Μία επέµβαση συντήρησης µπορεί να αναλύεται σε διάφορες 

φάσεις: συµπλήρωσης, συγκόλλησης, καθαρισµού κ.λ.π. 

<Επέµβαση> 

   <ΦάσηΕπέµβασης> 

      <Γεγονός> 

           <Ονοµασία>  

           <Κατηγορία> Συµπλήρωση  

   <ΦάσηΕπέµβασης> 

      <Γεγονός> 

           <Ονοµασία>  

           <Κατηγορία> Συγκόλληση  

   <ΦάσηΕπέµβασης> 

      <Γεγονός> 

           <Ονοµασία>  

           <Κατηγορία> Καθαρισµός  

Συµβατότητα: <Γεγονός> : CIDOC CRM (E5 Event) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM ( E11 Modification :P21 had general 

purpose (was purpose of): E55 Type) 

<Τεχνική>: CIDOC CRM : E11 Modification: P32 used general 

technique (was technique of), 

 <Υλικό>: CIDOC CRM : (E11 Modification :P126 employed (was 

employed in): E57 Material) 

<ΣχετικόΣυµβάν>: CIDOC CRM  (E5 Event: P12 occurred in the 

presence of (was present at) 

Σχόλια:  

 

<Κατοχή >  Κατοχή 
Ορισµός: Περιγραφή του γεγονότος µέσω του οποίου το αντικείµενο 

περιήλθε στην κατοχή του µουσείου. 

Υπο-πεδία: <Γεγονός> Γεγονός: Το γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα το 

αντικείµενο να ευρίσκεται στην κατοχή του µουσείου. [<συµβάν>] 

Εισαγωγή: <Γεγονός>: προαιρετική 
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Πολλαπλότητα: <Γεγονός>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Γεγονός>: [<συµβάν>] 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα κατοχής αντικειµένου ένεκα δωρεάς: 

<Κατοχή> 

   <Γεγονός> 

       <Ονοµασία> ∆ωρεά  µέρους της αρχαιολογικής 

συλλογής Μητσοτάκη 

       <Χρόνος> 

              <κάποτεΕντός>1994 

       <Τόπος> 

              <Ονοµασία>Χανιά 

       <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµος> 

              <Επωνυµία>Υπουργείο Πολιτισµού 

       <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> 

              <Επωνυµία>Μουσείο Χανίων 

       <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> 

               <Ονοµατεπώνυµο>Κ. Μητσοτάκης 

       <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> 

                 <Κωδικός> 

                        <Τιµή>Ε1233 

                 <Είδος> 

                        <Χρηστικό> 

                                  <Ονοµασία>Ειδώλιο 

                                  <Θησαυρός>Τοπικός Θησαυρός 

Συµβατότητα: <Γεγονός> CIDOC CRM (E5 Event) 

Σχόλια: Τα γεγονότα κατοχής τεκµηριώνουν τις αλλαγές που έχουν γίνει 

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός αντικειµένου µε την πάροδο του 

χρόνου. 

 

<ΣυσχετίσειςΑντικειµένου>  Συσχετίσεις Αντικειµένου 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για τις συσχετίσεις που υπάρχουν µεταξύ 

του υπό τεκµηρίωση αντικειµένου και άλλων αντικειµένων ή 

συµβάντων. 

Υπο-πεδία: <Συσχέτιση>, Συσχέτιση: βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <Συσχέτιση>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Συσχέτιση>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών:  

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Συσχέτιση>: SPECTRUM (Related object association),  

CIDOC CRM (E5 Event:P12 occurred in the presence of (was 

present at: E77 Persistent Item) 

Σχόλια: Η συγκεκριµένη πληροφορία ικανοποιεί αναζητήσεις του χρήστη 

περί των συσχετίσεων µεταξύ αντικειµένων. 
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<Συσχέτιση>  Συσχέτιση 
Ορισµός: Πληροφορία για µια συσχέτιση του υπό τεκµηρίωση αντικειµένου 

µε ένα άλλο ή µε ένα συµβάν. 

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυσχέτισης > Είδος Συσχέτισης: Το είδος της συσχέτισης. 

<Συµβάν>, Συµβάν: Το συµβάν µε το οποίο γίνεται η σύνδεση. 

<ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο>, ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο: Το 

αντικείµενο µε το οποίο γίνεται η σύγκριση. 

<Περιγραφή>,Περιγραφή: Εισάγεται  ένα κείµενο που σχολιάζει 

αυτήν την συσχέτιση. 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυσχέτισης >: προαιρετική 

<Συµβάν>: προαιρετική 

<ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο>: προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΣυσχέτισης >: πολλαπλή 

<Συµβάν> : πολλαπλή 

<ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο>: πολλαπλή 

<Περιγραφή>: µοναδική  

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΣυσχέτισης > : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Συµβάν>: [<συµβάν>]  

<ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο>: [<αντικείµενο>] 

<Περιγραφή>: κείµενο 

Παραδείγµατα: Ένα είδος συσχέτισης ανάµεσα σε ένα ρωµαϊκό άγαλµα και ένα 

κλασσικό είναι ότι το πρώτο αποτελεί αντίγραφο του δεύτερου: 

<Συσχέτιση> 

   ΕίδοςΣυσχέτισης >Αντίγραφο 

   <Συµβάν> 

   <ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο> 

      <Κωδικός> 

           <Τιµή>Α22233 

      <Είδος> 

           <Κατασκευαστικό> 

                 <Ονοµασία>Γλυπτό  

   <Περιγραφή>Ρωµαϊκό αντίγραφο 1ου αι. π.Χ. του Ερµή 

του Πραξιτέλη. 

Συµβατότητα: <Περιγραφή >:SPECTRUM (Reference note), CIDOC CRM (P3 Has 

note) 

<ΕίδοςΣυσχέτισης >:CIDOC CRM (P2 has type /is type of:E55 

Type) 

<Συµβάν> CIDOC CRM (E5 Event) 

<ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο> CIDOC CRM (E70 Thing) 

Σχόλια: Η άµεση συσχέτιση µεταξύ δύο αντικειµένων είναι συγκριτική, γι’ 

αυτό και το πεδίο <ΣυγκρινόµενοΑντικείµενο>. Άλλες συσχετίσεις 
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µεταξύ αντικειµένων µπορεί να βασίζονται στους ρόλους που αυτά 

παίζουν σ’ ένα συµβάν. Τότε η συσχέτιση είναι έµµεση και το ορθό 

είναι να αποδίδεται µέσω αναφοράς στο συµβάν. Πράγµατι, το 

πεδίο <Συµβάν> έχει υπο-πεδίο <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο>, 

εµφανίζοντας έτσι την έµµεση συσχέτιση των δύο αντικειµένων. 

 

<∆ιαχείρισηΑντικειµένου>  ∆ιαχείριση Αντικειµένου 
Ορισµός: Εδώ συγκεντρώνεται πληροφορία που αφορά αποκλειστικά στη 

διαχείριση του µουσειακού αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Άλλη Εισαγωγή>, Άλλη Εισαγωγή : Βλέπε παρακάτω 

<Απόκτηση>, Απόκτηση : Βλέπε παρακάτω 

<Θέσεις>, Θέσεις : Βλέπε παρακάτω 

<Εκτίµηση>, Εκτίµηση : Βλέπε παρακάτω 

<Συµφωνητικό>, Συµφωνητικό : Βλέπε παρακάτω  

<∆ιαγραφή>, ∆ιαγραφή :Βλέπε παρακάτω  

<Μετακίνηση>, Μετακίνηση : Βλέπε παρακάτω 

<∆ανεισµός>, ∆ανεισµός : Βλέπε παρακάτω 

<Συσκευασία>, Συσκευασία : Βλέπε παρακάτω 

Εισαγωγή: <Άλλη Εισαγωγή> : προαιρετική 

<Απόκτηση> : υποχρεωτική 

<Θέσεις> : υποχρεωτική 

<Εκτίµηση> : προαιρετική 

<Συµφωνητικό>: προαιρετική 

<∆ιαγραφή> : υποχρεωτική  

<Μετακίνηση> : προαιρετική 

<∆ανεισµός>: υποχρεωτική 

<Συσκευασία> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Άλλη Εισαγωγή>: πολλαπλή 

<Απόκτηση>: πολλαπλή 

<Θέσεις> : µοναδική 

<Εκτίµηση> : πολλαπλή 

<Συµφωνητικό> : πολλαπλή 

<∆ιαγραφή> : µοναδική 

<Μετακίνηση> : πολλαπλή  

<∆ανεισµός> : πολλαπλή  

<Συσκευασία>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών:  

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΆλληΕισαγωγή> : CIDOC CRM (E10 Tranfer of custody P2 has 

type /is type of:E55 Type) 

<Απόκτηση>: CIDOC CRM (E8 Acquisition) 

<Θέσεις>: CIDOC CRM (E53 Place) 

<Εκτίµηση> : SPECTRUM  (Valuation information), CIDOC CRM 
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(E16 Measurement) 

<Συµφωνητικό > : CIDOC CRM (E72 Legal Object: P104 is 

subject to (applies to): E30 Right) 

<∆ιαγραφή> : CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody) 

<Μετακίνηση> : CIDOC CRM (E9 Move) 

<∆ανεισµός> : CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody) 

<Συσκευασία> : CIDOC CRM (E71 Man-Made Thing:P103 was 

intended for (was intention of):E55 Type) 

Σχόλια:  

 

<ΆλληΕισαγωγή>  Άλλη Εισαγωγή  
Ορισµός: Αναφέρεται σε πιθανές άλλες πράξεις εισαγωγής του αντικειµένου 

ή µερών αυτού στο µουσείο.  

Υπο-πεδία: <ΚωδικόςΕισαγωγής> ΚωδικόςΕισαγωγής : Ο κωδικός εισαγωγής 

που αποδόθηκε. [<κωδικός>] 

<Παρατηρήσεις> Παρατηρήσεις: Εισάγεται ένα σχόλιο σχετικό µε 

την πράξη εισαγωγής. 

Εισαγωγή: <ΚωδικόςΕισαγωγής> : προαιρετική 

<Παρατηρήσεις> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΚωδικόςΕισαγωγής>: µοναδική 

<Παρατηρήσεις> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΚωδικόςΕισαγωγής>: [<κωδικός>] 

<Παρατηρήσεις> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα άλλης εισαγωγής αντικειµένου: 

<ΆλληΕισαγωγή> 

   <ΚωδικόςΕισαγωγής>  

       <Τιµή >Α122  

       <Ηµεροµηνία> 

            <Από>1998 

            <Έως>1999 

       <ΑπόδοσηΑπό> 

              <Ονοµατεπώνυµο>Α.Κ. 

Συµβατότητα: <ΚωδικόςΕισαγωγής> : CIDOC CRM (CIDOC CRM P47 is identified 

by (identifies): E42 Object Identifier) 

<Παρατηρήσεις> : CIDOC CRM (P3 Has note) 

Σχόλια: <ΚωδικόςΕισαγωγής>: Ο κωδικός αυτός κατοχυρώνει την 

εισαγωγή του αντικειµένου στο Μουσείο και όχι την απόκτησή του.  

 
 
<Απόκτηση>  Απόκτηση 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία σχετική µε το γεγονός απόκτησης ενός 

αντικειµένου από ένα µουσείο. 

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΑπόκτησης>, Είδος Απόκτησης:  Ο τρόπος απόκτησης του 
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αντικειµένου. 

<Ηµεροµηνία>, Ηµεροµηνία:  Το χρονικό διάστηµα (ηµεροµηνίες 

από-εως) κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η απόκτηση του 

αντικειµένου.  [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος>, Τόπος : Ο τόπος όπου αποκτήθηκε το αντικείµενο.  

[<τόπος>] 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Ελεύθερη περιγραφή του γεγονότος 

της απόκτησης. 

<ΕµπλεκόµενoΠρόσωπo>, Εµπλεκόµενo Πρόσωπo:  Πρόσωπα που 

εµπλέκονται στο γεγονός, όπως προκάτοχος, µεσάζων, έµπορος, 

ερευνητής, πληροφοριοδότης, κλπ. [<πρόσωπο>] 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>, ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός: Άλλοι, 

πλην του µουσείου, οργανισµοί που εµπλέκονται στο γεγονός. 

[<οργανισµός>] 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΑπόκτησης>: υποχρεωτική 

<Ηµεροµηνία>:  προαιρετική 

<Τόπος> : προαιρετική  

<Περιγραφή> : προαιρετική  

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: προαιρετική  

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΑπόκτησης>: πολλαπλή 

<Ηµεροµηνία>: πολλαπλή 

<Τόπος>: πολλαπλή 

<Περιγραφή>: µοναδική 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: πολλαπλή 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΑπόκτησης> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Ηµεροµηνία>:  [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος> :  [<τόπος>] 

<Περιγραφή> : κείµενο 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> :  [<πρόσωπο>] 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> :  [<οργανισµός>]  

Παραδείγµατα: <Απόκτηση> 

   <ΕίδοςΑπόκτησης>: δωρεά, αγορά, παρακαταθήκη, 

παραχώρηση, κληροδότηµα 

Συµβατότητα: <ΕίδοςΑπόκτησης> : SPECTRUM (Acquisition information),  

CIDOC CRM (E8 Acquisition: P2 Has type/is type of: E55 Type ) 

<Ηµεροµηνία>: CIDOC CRM (E8 Acquisition: P4 Has time-span/is 

time-span of: E52 Time-span),SPECTRUM (Acquisition date) 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>,<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : CIDOC 

CRM (E7 Acquisition: P14 carried out by (performed): E39 Actor) 

<Περιγραφή> : Περιγραφή SPECTRUM (Acquisition note), CIDOC 

CRM (E8 Acquisition: P3 Has note: E62 String) 
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Σχόλια:  

 

 

<Θέσεις> Θέσεις 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που αφορά  στις θέσεις (µόνιµες ή µη) των 

αντικειµένων, τα οποία είναι στη δικαιοδοσία του µουσείου. 

Υπο-πεδία: <ΤρέχουσαΘέση>, Τρέχουσα Θέση : Η τωρινή θέση του 

αντικειµένου, βλέπε παρακάτω. 

<ΜόνιµηΘέση>, Μόνιµη Θέση: Η µόνιµη θέση του αντικειµένου 

στο µουσείο. 

<ΠροηγούµενηΘέση>, Προηγούµενη Θέση: Η-Οι προηγούµενη-ες 

θέση-εις του αντικειµένου, βλέπε παρακάτω. 

Εισαγωγή: <ΤρέχουσαΘέση>: υποχρεωτική  

<ΜόνιµηΘέση.>: υποχρεωτική 

<ΠροηγούµενηΘέση>: υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <ΤρέχουσαΘέση>: µοναδική 

<ΜόνιµηΘέση>: µοναδική 

<ΠροηγούµενηΘέση>: πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΤρέχουσαΘέση>: βλέπε παρακάτω 

<ΜόνιµηΘέση>: κείµενο 

<ΠροηγούµενηΘέση>: βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα: Προσδιορισµός µόνιµης θέσης εικόνας: 

<Θέσεις> 

   <ΤρέχουσαΘέση> 

   <ΜόνιµηΘέση>: Αποθήκη Εικόνων, ράφι 2P

Α
P
 

   <ΠροηγούµενηΘέση> 

Συµβατότητα: <Θέσεις>: CIDOC CRM (E53 Place) 

<ΤρέχουσαΘέση> : CIDOC CRM (P55 has current location 

(currently holds) 

<ΠροηγούµενηΘέση> : CIDOC CRM (P27 moved from /was origin 

of: E53 Place)  

<Μόνιµη Θέση>: CIDOC CRM (E19 Physical object: P54 has 

current permanent location /is current permanent location of: E53 

Place) 

Σχόλια:  

 

<ΤρέχουσαΘέση>  Τρέχουσα Θέση 
Ορισµός: Η τωρινή θέση του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση:  Περιγραφή της θέσης.  

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης>,  Ηµεροµηνία Τοποθέτησης : Το 

χρονικό διάστηµα  κατά το οποίο  το αντικείµενο βρίσκεται στη 

συγκεκριµένη θέση.  [<ηµεροµηνία>] 
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<Παρατηρήσεις>, Παρατηρήσεις : Εισάγεται ένα σχόλιο που 

αφορά στην τρέχουσα θέση. 

Εισαγωγή: <Θέση> : υποχρεωτική 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : υποχρεωτική 

<Παρατηρήσεις> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Θέση> : µοναδική 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : µοναδική  

<Παρατηρήσεις> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Θέση> : κείµενο. 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> :  [<ηµεροµηνία>] 

<Παρατηρήσεις> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Προσδιορισµός τρέχουσας θέσης µιας σηµαίας: 

<ΤρέχουσαΘέση> 

   <Θέση>αποθήκη Α, ντουλάπα γ, συρτάρι 4 

…<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> 

      <Από>12/03/1999 

       <Έως>30/05/2000 

Συµβατότητα: <Θέση> : CIDOC CRM (P55 has current location (currently holds) 

:E53 Place) 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> CIDOC CRM (P4 has time-span (is 

time-span of:E52 Timespan) 

<Παρατηρήσεις> CIDOC CRM (P3 Has note) 

Σχόλια: <Θέση> Η θέση µπορεί να είναι εντός ή εκτός µουσείου. 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : Η ηµεροµηνία επιτρέπει να 

ανατρέξουµε στην τελευταία πιστοποίηση της θέσης. 

 

<ΠροηγούµενηΘέση>  Προηγούµενη Θέση 
Ορισµός: Η προηγούµενη  θέση, ή η ακολουθία προηγούµενων θέσεων του 

αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Περιγραφή της θέσης. 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης>,  Ηµεροµηνία Τοποθέτησης : Το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο  το αντικείµενο βρισκόταν στη 

συγκεκριµένη θέση. 

<Παρατηρήσεις>, Παρατηρήσεις : Εισάγεται ένα σχόλιο που 

αφορά στην προηγούµενη θέση. 

Εισαγωγή: <Θέση> : προαιρετική  

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : προαιρετική 

<Παρατηρήσεις> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Θέση>: µοναδική 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : µοναδική 

<Παρατηρήσεις>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Θέση>: κείµενο 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> :  [<ηµεροµηνία>] 
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<Παρατηρήσεις> : κείµενο 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Θέση> :CIDOC CRM (P27 moved from (was origin of: E53 

Place)  

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : CIDOC CRM (P4 has time-span (is 

time-span of:E52 Timespan) 

<Παρατηρήσεις> : CIDOC CRM (P3 Has note) 

Σχόλια: <Θέση> Η θέση µπορεί να είναι εντός ή εκτός µουσείου. 

<ΗµεροµηνίαΤοποθέτησης> : Η ηµεροµηνία επιτρέπει να 

ανατρέξουµε στην τελευταία πιστοποίηση της θέσης. 

 

 

<Εκτίµηση>  Εκτίµηση 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που αφορά στην εκτίµηση της αξίας του 

αντικειµένου που γίνεται µε την ευκαιρία κάποιας πράξης, όπως 

ασφάλιση εν όψει δανεισµού ή µεταφοράς. 

Υπο-πεδία: <Αξία>:  Η εκτιµηθείσα  αξία του αντικειµένου, βλ. παρακάτω. 

<Ηµεροµηνία> :Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 

εκτίµησης.  [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος>, Τόπος: Ο τόπος όπου έγινε η εκτίµηση.  [<τόπος>] 

<Εκτιµητής>, Εκτιµητής:  Το πρόσωπο ή/και ο οργανισµός που 

ήταν υπεύθυνος για την εκτίµηση. 

      <Πρόσωπο> :  Το υπεύθυνο πρόσωπο.  [<πρόσωπο>] 

      <Οργανισµός> : Ο υπεύθυνος οργανισµός.  [<οργανισµός>] 

<Παρατηρήσεις> : Εισάγεται ένα σχόλιο για την εκτίµηση της 

αξίας. 

Εισαγωγή: <Αξία>: προαιρετική 

<Ηµεροµηνία> : προαιρετική 

<Τόπος>: προαιρετική 

<Εκτιµητής>  : προαιρετική 

<Παρατηρήσεις>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Αξία>: µοναδική. 

<Ηµεροµηνία> : µοναδική.  

<Τόπος>: µοναδική. 

<Εκτιµητής> : µοναδική. 

<Παρατηρήσεις>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Αξία>: βλ. παρακάτω 

<Ηµεροµηνία> : [<ηµεροµηνία>] 

<Τόπος>:  [<τόπος>] 

<Εκτιµητής> 

       <Πρόσωπο> :  [<πρόσωπο>] 

       <Οργανισµός> :  [<οργανισµός>] 
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<Παρατηρήσεις>: Κείµενο 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Αξία> : CIDOC CRM (E16 Measurement: P40 observed 

dimension (was observed in): E54 Dimension) 

<Ηµεροµηνία> : CIDOC CRM (E16 Measurement: P4 has time-

span (is time-span of):E52 Time-span), 

<Τόπος> : CIDOC CRM (E16 Measurement :P7 took place at 

(witnessed): E53 Place), 

<Εκτιµητής>:  CIDOC CRM (E16 Measurement: P14 carried out 

by (performed): E39 Actor) 

<Παρατηρήσεις>:  CIDOC CRM (E16 Measurement: P3 Has note) 

Σχόλια:  

 

<Αξία> Αξία 
Ορισµός: Η εκτιµηθείσα αξία του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΑξίας>, Είδος Αξίας : Το είδος της αξίας, που στην ουσία 

συνδέεται µε το σκοπό ή την αφορµή της εκτίµησης, π.χ. 

ασφαλιζόµενη αξία, εκτιµώµενη αξία κλαπέντος.  

<Τιµή >, Τιµή : Η αριθµητική τιµή της αξίας ή άλλος ποσοτικός 

προσδιορισµός. 

<Μονάδα >, Μονάδα :  Η νοµισµατική µονάδα µέτρησης που 

χρησιµοποιήθηκε. 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΑξίας> : προαιρετική 

<Τιµή > : υποχρεωτική 

<Μονάδα>: υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΑξίας> : µοναδική 

<Τιµή > : µοναδική  

<Μονάδα >: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΑξίας> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Τιµή> : κείµενο 

<Μονάδα> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα: Περίπτωση εκτίµησης ασφαλιζόµενου προς µεταφορά 

αντικειµένου:  

<Εκτίµηση> 

   <Αξία> 

       <ΕίδοςΑξίας>ασφαλιζόµενη αξία 

       <Τιµή>400.000 

       <Μονάδα>Ευρώ 

Συµβατότητα: <ΕίδοςΑξίας> : CIDOC CRM (E16 Measurement: P40 observed 

dimension (was observed in): E54 Dimension:P2 Has type/Is type 

of:E55 Type) 

<Μονάδα>: CIDOC CRM (E54 Dimension P91 has unit (is unit of) 

<Τιµή>: CIDOC CRM (E54 Dimension:P90 has value:E60 
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Number), SPECTRUM (Dimension value) 

Σχόλια:  

 

 

<Συµφωνητικό > Συµφωνητικό 
Ορισµός: Πληροφορίες σχετικές µε τη σύναψη συµφωνητικού που αφορά 

στο αντικείµενο.  

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυµφωνητικού>, Είδος Συµφωνητικού: Το είδος του 

συµφωνητικού.  

<Ηµεροµηνία>, Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία σύναψης του 

συµφωνητικού.  [<ηµεροµηνία>] 

<ΣύντοµοςΤίτλος>, Σύντοµος Τίτλος: Εισάγεται ένας σύντοµος 

τίτλος του συγκεκριµένου συµφωνητικού. 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>,  Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Εισάγεται 

πληροφορία για τα πρόσωπα που εµπλέκονται στη σύναψη του 

συµφωνητικού.  [<πρόσωπο>] 

<ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>, Εµπλεκόµενος οργανισµός : 

Εισάγεται πληροφορία για  τους οργανισµούς που εµπλέκονται στη 

σύναψη του συµφωνητικού. 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται  µία περιγραφή του 

περιεχοµένου του συµφωνητικού. 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυµφωνητικού>: προαιρετική 

<Ηµεροµηνία>: προαιρετική 

<ΣύντοµοςΤίτλος>: προαιρετική 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: προαιρετική 

<Εµπλεκόµενος οργανισµός>: προαιρετική 

<Περιγραφή>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΣυµφωνητικού>: πολλαπλή 

<Ηµεροµηνία>: µοναδική 

<ΣύντοµοςΤίτλος>: µοναδική 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: πολλαπλή 

<Εµπλεκόµενος οργανισµός>: πολλαπλή 

<Περιγραφή>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΣυµφωνητικού>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο  

<Ηµεροµηνία>:  [<ηµεροµηνία>] 

<ΣύντοµοςΤίτλος> : κείµενο 

<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: [<πρόσωπο>] 

<Εµπλεκόµενος οργανισµος>: [<οργανισµός>] 

 <Περιγραφή>: κείµενο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα συµφωνητικού από περίπτωση αγοραπωλησίας 

χειρογράφου: 

<Συµφωνητικό> 

   <ΕίδοςΣυµφωνητικού> συµβόλαιο αγοράς 
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   <Ηµεροµηνία> 

         <Από>12-2-2003 

   <ΣύντοµοςΤίτλος> αγορά µικρογραφίας του 11P

ου
P αι. µ.Χ 

   <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> 

   <Εµπλεκόµενος οργανισµός> 

         <Επωνυµία>Οίκος ∆ηµοπρασιών Christie's 

<Εµπλεκόµενος οργανισµός> 

         <Επωνυµία>Υπουργείο Πολιτισµού 

Συµβατότητα: <ΕίδοςΣυµφωνητικού> : CIDOC CRM (E72 Legal Object: : P2 Has 

type/is type of: E55 Type )) 

<Ηµεροµηνία>: CIDOC CRM (P4 Has time-span/is time-span of: 

E52 Time-span) 

<ΣύντοµοςΤίτλος>: CIDOC CRM (E72 Legal Object: P1 is 

identified by (identifies): E41 Appellation) 

<Εµπλεκόµενος οργανισµός>-<ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC 

CRM (E72 Legal Object: P105 right held by (has right on): E39 

Actor) 

<Περιγραφή>: CIDOC CRM (E72 Legal Object: P3 Has note) 

Σχόλια:  

 
 

 

<Μετακίνηση> Μετακίνηση  
Ορισµός: Πληροφορίες σχετικές µε τη µετακίνηση του αντικειµένου εντός ή 

εκτός του Μουσείου. 

Υπο-πεδία: <Ηµεροµηνία>, Ηµεροµηνία:  Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 

έγινε η συγκεκριµένη πράξη µετακίνησης.  [<ηµεροµηνία>] 

<Σκοπός>, Σκοπός:  Ο σκοπός της µετακίνησης. 

<Θέση>, Θέση:  Η θέση στην οποία µετακινείται το αντικείµενο. 

<Υπεύθυνος>, Υπεύθυνος: Το πρόσωπο ή/και το τµήµα του 

µουσείου, που είναι υπεύθυνο για τη µετακίνηση. 

     < Πρόσωπο>, Πρόσωπο: Το υπεύθυνο για την µετακίνηση 

πρόσωπο.  [<πρόσωπο>] 

     <Τµήµα>,Τµήµα: Το υπεύθυνο για την µετακίνηση τµήµα 

<Παρατηρήσεις>  Παρατηρήσεις: Εισάγονται τυχόν σχόλια ή 

παρατηρήσεις που συνοδεύουν την µετακίνηση αυτή 

Εισαγωγή: <Ηµεροµηνία>: προαιρετική 

<Σκοπός>: προαιρετική 

<Θέση>: προαιρετική 

<Υπεύθυνος>: προαιρετική 

<Πρόσωπο > : προαιρετική 

<Τµήµα>:  προαιρετική 

<Παρατηρήσεις> : προαιρετική 
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Πολλαπλότητα: <Ηµεροµηνία>: µοναδική 

<Σκοπός>: πολλαπλή 

 <Θέση>: µοναδική 

<Υπεύθυνος>: πολλαπλή 

  <Πρόσωπο > : µοναδική 

  <Τµήµα>: µοναδική 

<Παρατηρήσεις>  : µοναδική 

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

<Σκοπός>: κείµενο 

<Θέση>: κείµενο 

<Υπεύθυνος> 

      <Πρόσωπο> : [<πρόσωπο>] 

      <Τµήµα>: Βλέπε ενότητα <Τµήµα> στην <Ταύτιση> 

<Παρατηρήσεις> : κείµενο 

Παραδείγµατα: Περίπτωση µετακίνησης ενός αντικειµένου από τις αποθήκες σε 

αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του µουσείου: 

<Μετακίνηση> 

   <Ηµεροµηνία> 

         <Από>12-04-2003 

         <Έως>12-06-2003 

   <Σκοπός>Έκθεση αντικειµένου 

   <Θέση>Προθήκη 2Α 

   <Υπεύθυνος> 

         <Τµήµα>Τµήµα Αιγυπτιακών και Ανατολικών 

Αρχαιοτήτων  

Συµβατότητα: <Μετακίνηση> : CIDOC CRM (E9 Move) 

<Ηµεροµηνία>: SPECTRUM (Loan out begin date, Loan out end 

date), CIDOC CRM (E9 Move :P4 Has time-span/is time-span of: 

E52 Time-span) 

<Σκοπός>: SPECTRUM (Loan out reason), CIDOC CRM (E9 Move 

P20 had specific purpose (was purpose of) 

<Υπεύθυνος>: SPECTRUM (Loan out authorizer), CIDOC CRM (E9 

Move:P14 carried out by (performed): E39 Actor 

<Θέση> : CIDOC CRM (E9 Move: P26 moved to (was destination 

of): E53 Place/ P27 moved from (was origin of): E53 Place) 

<Παρατηρήσεις> : CIDOC CRM (P3 Has note)   

Σχόλια:  

 

 
<∆ανεισµός> ∆ανεισµός  
Ορισµός: Πληροφορίες σχετικές µε πράξεις δανεισµού του αντικειµένου 

εκτός του µουσείου. 

Υπο-πεδία: <Ηµεροµηνία>, Ηµεροµηνία:  Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
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έλαβε χώρα ο δανεισµός.  [<ηµεροµηνία>] 

<Σκοπός>, Σκοπός:  Ο σκοπός του δανεισµού. 

<Προορισµός>, Προορισµός :  Ο τόπος όπου το δανειζόµενο 

αντικείµενο µεταφέρεται. [<τόπος>] 

<ΥπεύθυνοςΠαραλαβής>,  Υπεύθυνος Παραλαβής : Το πρόσωπο 

ή/και ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή του 

αντικειµένου. 

      <Πρόσωπο>, Πρόσωπο :  [<πρόσωπο>]  

      <Οργανισµός>, Οργανισµός : [<οργανισµός>] 

<ΥπεύθυνοςΑποστολής>: Το πρόσωπο ή/και το τµήµα του 

µουσείου που είναι υπεύθυνο για την αποστολή του αντικειµένου. 

      <Πρόσωπο>, Πρόσωπο : [<πρόσωπο>]  

      <Τµήµα>, Τµήµα  

<Παρατηρήσεις >, Παρατηρήσεις : Εισάγονται τυχόν σχόλια ή 

παρατηρήσεις σχετικά µε τον δανεισµό.  

Εισαγωγή: <Ηµεροµηνία>: υποχρεωτική 

<Σκοπός>: υποχρεωτική 

<Προορισµός>: υποχρεωτική  

<ΥπεύθυνοςΠαραλαβής>: υποχρεωτική 

<ΥπεύθυνοςΑποστολής> : υποχρεωτική  

<Παρατηρήσεις > : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Ηµεροµηνία>: µοναδική 

 <Σκοπός>: µοναδική 

<Προορισµός>: µοναδική 

<ΥπεύθυνοςΠαραλαβής> : µοναδική 

     <Πρόσωπο> : µοναδική 

     <Οργανισµός> : µοναδική 

<ΥπεύθυνοςΑποστολής> : µοναδική 

     <Πρόσωπο> : µοναδική 

     <Τµήµα> : µοναδική 

<Παρατηρήσεις> : µοναδική 

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

<Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Προορισµός>: [<τόπος>] 

<ΥπεύθυνοςΠαραλαβής> 

     <Πρόσωπο > : [<πρόσωπο>] 

      <Οργανισµός> :  [<οργανισµός>] 

<ΥπεύθυνοςΑποστολής> 

     <Πρόσωπο > : [<πρόσωπο>] 

     <Τµήµα>: Βλέπε ενότητα <Τµήµα> στην <Ταύτιση> 

<Παρατηρήσεις> κείµενο 

Παραδείγµατα: <∆ανεισµός> 

   <Ηµεροµηνία> 
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        <Από>20-04-2004 

         <Έως>22-06-2004 

   <Σκοπός>συµµετοχή σε έκθεση 

   <Προορισµός> 

           <Ονοµασία>Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

          <∆ιεύθυνση>Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα 

   <ΥπεύθυνοςΠαραλαβής> 

          <Πρόσωπο> 

                 <Ονοµατεπώνυµο >∆.Κ.  

                 <Ρόλος>∆ιευθυντής 

          <Οργανισµός> 

                 <Επωνυµία> Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

   <ΥπεύθυνοςΑποστολής> 

         <Πρόσωπο> 

                <Ονοµατεπώνυµο>Α.Β. 

                <Τµήµα>Βυζαντινή Συλλογή 

Συµβατότητα: <∆ανεισµός> :CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody) 

<Ηµεροµηνία>: CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: P4 Has 

time-span/is time-span of: E52 Time-span) 

 SPECTRUM (Loan out begin date, Loan out end date) 

<Σκοπός>: CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody  SPECTRUM 

(Loan out reason: P20 had specific purpose (was purpose of) 

<Προορισµός> : CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: (E10 

Transfer of Custody: P29 custody received by (received custody 

through): E39 Actor) 

<ΥπεύθυνοςΠαραλαβής> : CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: 

P29 custody received by (received custody through): E39 Actor) 

<ΥπεύθυνοςΑποστολής> : CIDOC CRM (E10 Transfer of 

Custody:P28 custody surrendered by (surrendered custody 

through): E39 Actor) 

<Παρατηρήσεις>: CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: P3 has 

note) 

Σχόλια:  

 

 
<Συσκευασία> Συσκευασία 
Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία που υποδεικνύει τον τρόπο συσκευασίας 

του αντικειµένου. 

Υπο-πεδία: <∆ιαστάσεις > ∆ιαστάσεις : Οι διαστάσεις της συσκευασίας. 

∆ιευκρινίζεται ποια διάσταση είναι η καθεµιά.   

<Συνθήκες> Συνθήκες : ι Οι επιθυµητές συνθήκες συσκευασίας. 

<Παρατηρήσεις> Παρατηρήσεις :  Εισάγεται ένα σχόλιο σχετικό µε 

τη συσκευασία. 
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Εισαγωγή: <∆ιαστάσεις>: προαιρετική 

<Συνθήκες>: προαιρετική 

<Παρατηρήσεις>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <∆ιαστάσεις>: πολλαπλή 

<Συνθήκες>: πολλαπλή 

<Παρατηρήσεις>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <∆ιαστάσεις> : κείµενο 

<Συνθήκες>: κείµενο 

<Παρατηρήσεις>: κείµενο 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Συνθήκες> : SPECTRUM (Packing recommendations), CIDOC 

CRM (E3 Condition State) 

<∆ιαστάσεις> : CIDOC CRM (P43 has dimension (is dimension of: 

E54 Dimension) 

<Παρατηρήσεις> : CIDOC CRM (P3 Has note) 

Σχόλια:  

 

<∆ιαγραφή>∆ιαγραφή  
Ορισµός: Πληροφορίες σχετικές µε την για οποιονδήποτε λόγο αποξένωση 

του µουσείου από το αντικείµενο.  

Υπο-πεδία: <Είδος∆ιαγραφής>, Είδος ∆ιαγραφής: Το είδος της διαγραφής 

εκφράζει την αιτία της αποξένωσης του µουσείου από το 

αντικείµενο. 

<ΝοµικήΠράξη>, Νοµική Πράξη: Η νοµική πράξη, η οποία 

ενδεχοµένως έλαβε χώρα και απετέλεσε το έρεισµα της 

διαγραφής. 

<Ηµεροµηνία>, Ηµεροµηνία : Εισάγεται η ηµεροµηνία της 

διαγραφής.  [<ηµεροµηνία>] 

<Περιγραφή>, Περιγραφή: Ελεύθερη περιγραφή ή σχόλιο σχετικό 

µε τη διαγραφή. 

<ΤωρινόςΚάτοχος>, ΤωρινόςΚάτοχος : Πληροφορίες για το 

πρόσωπο ή/και οργανισµό που κατέχει το αντικείµενο µετά τη 

διαγραφή του από το µουσείο. 

    <Πρόσωπο>, Πρόσωπο  :  [<πρόσωπο>] 

    <Οργανισµός>, Οργανισµός :  [<οργανισµός>] 

<Σχετική∆ιαδικασία>, Σχετική∆ιαδικασία : Συσχέτιση της 

διαγραφής µε άλλες διαδικασίες του µουσείου. 

Εισαγωγή: <Είδος∆ιαγραφής>: απαραίτητη 

<ΝοµικήΠράξη>: υποχρεωτική 

<Ηµεροµηνία> : υποχρεωτική 

<Περιγραφή > : προαιρετική 

<ΤωρινόςΚάτοχος>: υποχρεωτική 

    <Πρόσωπο>: υποχρεωτική 
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    < Οργανισµός >: υποχρεωτική 

<Σχετική∆ιαδικασία>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Είδος∆ιαγραφής> : µοναδική 

<ΝοµικήΠράξη>: πολλαπλή 

<Ηµεροµηνία> : µοναδική 

<Περιγραφή > : µοναδική 

 <ΤωρινόςΚάτοχος > : πολλαπλή 

     <Πρόσωπο>: µοναδική 

     <Οργανισµός>: µοναδική 

<Σχετική∆ιαδικασία> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Είδος∆ιαγραφής>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΝοµικήΠράξη>: κείµενο 

<Ηµεροµηνία> :  [<ηµεροµηνία>]  

<Περιγραφή >: κείµενο 

<ΤωρινόςΚάτοχος>  

     <Πρόσωπο>:  [<πρόσωπο>] 

     < Οργανισµός>:  [<οργανισµός>] 

<Σχετική∆ιαδικασία>: σύνδεσµος 

Παραδείγµατα: (1) Κλοπή: 

<∆ιαγραφή> 

   <Είδος∆ιαγραφής>Κλοπή 

   <ΝοµικήΠράξη> 

   <Ηµεροµηνία> 

         <Από>1998 

   <Πρόσωπο> 

         <Ονοµατεπώνυµο>Άγνωστο 

(2) Αναγκαστική µεταφορά σε κρατικό µουσείο: 

<∆ιαγραφή> 

   <Είδος∆ιαγραφής>αναγκαστική µεταφορά 

   <ΝοµικήΠράξη> νόµος Α, υπουργική απόφαση Β, 

συµβολαιογραφική πράξη παράδοσης Γ 

   <Ηµεροµηνία> 

        <Από>1920 

   <Τωρινός Κάτοχος> 

        <Πρόσωπο> 

        <Οργανισµός> 

               <Επωνυµία>Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

   <Σχετική∆ιαδικασία>link1 

Συµβατότητα: <Είδος∆ιαγραφής>: CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: P2 

has type (is type of): E55 Type) 

<ΝοµικήΠράξη>: CIDOC CRM (P24 transferred title of (changed 

ownership through): E18 Physical Thing)/ P30 transferred custody 

of (custody transferred through): E18 Physical Thing) 
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<Ηµεροµηνία>: CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: P4 Has 

time-span/is time-span of: E52 Time-span),SPECTRUM (Despatch 

date) 

<Περιγραφή> > CIDOC CRM (E10 Transfer of Custody: P3 has 

note), SPECTRUM (Shipping note) 

<ΤωρινόςΚάτοχος>: CIDOC CRM (P51 has former or current 

owner (is former or current owner of) E39 Actor)/E10 Transfer of 

Custody: P29 custody received by (received custody through): 

E39 Actor), SPECTRUM (Despatch destination) 

<Πρόσωπο>: CIDOC CRM (E21 Person)  

<Οργανισµός>: CIDOC CRM (E40 Legal Body)  

<Σχετική∆ιαδικασία>: CIDOC CRM (P67 refers to (is referred to 

by), SPECTRUM (Despatch Reference number) 

Σχόλια: <ΝοµικήΠράξη> : Η διαγραφή µπορεί να ερείδεται σε 

συµφωνητικό, το οποίο έχει συναφθεί από το µουσείο, αλλά και σε 

πράξεις της Πολιτείας. 

 

 

<Αναφορές>  Αναφορές 
Ορισµός: Συσχετίσεις του αντικειµένου µε βιβλιογραφία και αρχεία. 

Υπο-πεδία: <Βιβλιογραφία >, Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές αναφορές που 

έχουν σχέση µε το αντικείµενο. 

<Αρχεία>, Αρχεία : Νοείται ποικίλο αρχειακό υλικό. 

<ΆλληΤαξινόµηση>, Άλλη Ταξινόµηση: Άλλες ταξινοµήσεις του 

αντικειµένου που απαντώνται στη βιβλιογραφία. 

<ΚείµενοΠροθήκης>, Κείµενο προθήκης : Τα κείµενα προθήκης τα 

σχετικά µε το αντικείµενο σε τρέχουσα και προηγούµενες 

εκθέσεις.  

Εισαγωγή: <Βιβλιογραφία > : προαιρετική 

<Αρχεία> : προαιρετική 

<ΆλληΤαξινόµηση> : προαιρετική 

<ΚείµενοΠροθήκης> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Βιβλιογραφία> : µοναδική 

<Αρχεία> : µοναδική 

<ΆλληΤαξινόµηση> : πολλαπλή 

<ΚείµενοΠροθήκης> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Βιβλιογραφία > : Βλέπε παρακάτω 

<Αρχεία> : Βλέπε παρακάτω 

<ΆλληΤαξινόµηση> : Βλέπε παρακάτω 

<ΚείµενοΠροθήκης> : Βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <Βιβλιογραφία > : CIDOC CRM (E73 Information Object IsA E31 
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Document) 

<Αρχεία> : CIDOC CRM (E31 Document) 

<ΆλληΤαξινόµηση> : CIDOC CRM (E17 Type Assignment: P42 

assigned (was assigned by): E55 Type) 

<ΚείµενοΠροθήκης>: CIDOC CRM (E31 Document) 

Σχόλια:  

 

 

<Βιβλιογραφία>  <Βιβλιογραφία>  
Ορισµός: Αναφορές σε δηµοσιευµένη βιβλιογραφία (βιβλία, περιοδικά, 

πρακτικά συνεδρίων).  

Υπο-πεδία: <ΒιβλιογραφικήΑναφορά>, Βιβλιογραφική Αναφορά : Σύνολο 

βιβλιογραφικών στοιχείων, βλ. παρακάτω. 

<bibTex>, bibTex:  Βιβλιογραφική εγγραφή του Latex BibTex. 

Περιλαµβάνει: 

     <macro> (εντολή) 

     <preamble> (προοίµιο) 

     <bibitem> (βιβλιογραφικό στοιχείο) 

     <comment> (σχόλιο) 

Εισαγωγή: <ΒιβλιογραφικήΑναφορά>: προαιρετική 

< bibTex>: προαιρετική  

Πολλαπλότητα: <ΒιβλιογραφικήΑναφορά> : πολλαπλή 

<bibTex> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΒιβλιογραφικήΑναφορά> : Βλ. παρακάτω 

<bibTex> : Εισάγεται ως εξωτερικός τύπος ορισµού εγγράφου –

external dtd (του Latex BibTex) που καλείται στον ορισµό τύπου 

του εγγράφου (dtd) . 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΒιβλιογραφικήΑναφορά> : SPECTRUM (References), CIDOC 

CRM (E73 Information Object IsA E31 Document) 

<bibTex> : Latex BibTeX 

Σχόλια:  

 

<ΒιβλιογραφικήΑναφορά> Βιβλιογραφική Αναφορά  
Ορισµός: Σύνολο βιβλιογραφικών στοιχείων. 

Υπο-πεδία: <Συγγραφέας>, Συγγραφέας : Ονοµατεπώνυµο ή αρχικά και 

επώνυµο του-των συγγραφέως-ων. 

<Τίτλος>, Τίτλος : Ο τίτλος του βιβλίου, άρθρου, περιοδικού, κλπ. 

<ΈτοςΈκδοσης>, Έτος Έκδοσης: Το έτος έκδοσης 

<ΚωδικόςΈκδοσης>, Κωδικός Έκδοσης : Ο διεθνής κωδικός 

έκδοσης ή εσωτερικός κωδικός έκδοσης [<κωδικός>] 

Εισαγωγή: <Συγγραφέας>: προαιρετική  
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<Τίτλος>: προαιρετική 

<Έτος>: προαιρετική 

<ΚωδικόςΈκδοσης>: προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Συγγραφέας> : πολλαπλή 

<Τίτλος> : µοναδική 

<Έτος> : µοναδική 

<ΚωδικόςΈκδοσης> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Συγγραφέας> : κείµενο 

<Τίτλος>: κείµενο 

<ΚωδικόςΈκδοσης>: [<κωδικός>] 

Παραδείγµατα: Βιβλιογραφική αναφορά της υδρίας τύπου Handra 23740: 

<ΒιβλιογραφικήΑναφορά> 

   <Συγγραφέας> Α. Γιαννικούρη  

   <Τίτλος> Υδρίες τύπου Handra µε λευκό βάθος από την 

Ρόδο, Πρακτικά Γ' Επιστηµονικής Συνάντησης για την 

ελληνιστική κεραµική, σ. 302 κ.ε., πιν. 233-245. 

   <Έτος> 1990 

   <ΚωδικόςΈκδοσης>  

Συµβατότητα: <Συγγραφέας> : CIDOC CRM( E39 Actor)  

<Τίτλος> : CIDOC CRM (E35 Title) 

<Έτος> : CIDOC CRM (E50 Date) 

<ΚωδικόςΈκδοσης> : CIDOC CRM (E31 Document :P1 is 

identified by (identifies) 

Σχόλια:  

 

<Αρχεία>  Αρχεία  
Ορισµός: Νοείται ποικίλο υλικό, όπως φωτογραφίες, διαφάνειες, σχέδια, 

κινηµατογραφικές ταινίες, µαγνητοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις, 

έγγραφα, δελτία, κατάλογοι, ενταγµένο σε αρχεία, 

µηχανογραφηµένα ή µη, εντός ή εκτός µουσείου. Το υλικό µπορεί 

να είναι χειρόγραφο, έντυπο, αναλογικό ή ψηφιακό.  

Υπο-πεδία: <ΑρχειακόΣτοιχείο> , Αρχειακό Στοιχείο : Στοιχεία αναφοράς 

καθενός αρχειακού τεκµηρίου. 

Εισαγωγή: <ΑρχειακόΣτοιχείο> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΑρχειακόΣτοιχείο> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <ΑρχειακόΣτοιχείο> : βλέπε παρακάτω 

Παραδείγµατα:  

Συµβατότητα: <ΑρχειακόΣτοιχείο> : CIDOC CRM (E31 Document) 

Σχόλια:  
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<ΑρχειακόΣτοιχείο>  Αρχειακό Στοιχείο 
Ορισµός: Στοιχεία περιγραφής καθενός αρχειακού τεκµηρίου 

Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣτοιχείου>, Είδος Στοιχείου : Το είδος του τεκµηρίου. 

<ΑρχειακήΑναφορά>, Αρχειακή Αναφορά : Τα στοιχεία αναφοράς 

σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο, βλ. παρακάτω. 

Εισαγωγή: <ΕίδοςΣτοιχείου>: προαιρετική 

<ΑρχειακήΑναφορά> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <ΕίδοςΣτοιχείου>: µοναδική 

<ΑρχειακήΑναφορά> : µοναδική 

Σύνολο τιµών: <ΕίδοςΣτοιχείου>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΑρχειακήΑναφορά> : βλ. παρακάτω 

Παραδείγµατα:   

Συµβατότητα: <ΕίδοςΣτοιχείου>: CIDOC CRM (E31 Document: P2 has type (is 

type of): E55 Type) 

<ΑρχειακήΑναφορά> : SPECTRUM (References), CIDOC CRM 

(E73 Information Object IsA E31 Document) 

Σχόλια:  

 

<ΑρχειακήΑναφορά>  Αρχειακή Αναφορά  
Ορισµός: Σύνολο στοιχείων αναφοράς σ’ ένα αρχειακό τεκµήριο. 

Υπο-πεδία: <∆ηµιουργός>, ∆ηµιουργός : Ονοµατεπώνυµο ή αρχικά και 

επώνυµο του-των δηµιουργού-ών του τεκµηρίου. 

<Τίτλος>, Τίτλος : Περιγραφικός τίτλος του τεκµηρίου 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας>, Ηµεροµηνία ∆ηµιουργίας: Η 

ηµεροµηνία δηµιουργίας του τεκµηρίου  [<ηµεροµηνία>] 

<Γλώσσα>, Γλώσσα : Η γλώσσα του τεκµηρίου, εφ’ όσον αυτό 

περιέχει γραπτό ή προφορικό λόγο. 

<ΑρχειακόςΚωδικός>, ΑρχειακόςΚωδικός : Ο κωδικός αρχείου που 

έχει το τεκµήριο  [<κωδικός>] 

<ΨηφιακόΑρχείο>, Ψηφιακό Αρχείο : Παραποµπή στο αρχείο που 

περιέχει το ψηφιακό αντικείµενο  [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Εισαγωγή: <∆ηµιουργός> : προαιρετική 

<Τίτλος> : προαιρετική 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> : προαιρετική 

<Γλώσσα> : προαιρετική 

<ΑρχειακόςΚωδικός> : προαιρετική 

<ΨηφιακόΑρχείο> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <∆ηµιουργός> : πολλαπλή 

<Τίτλος> : µοναδική 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> : µοναδική 

<Γλώσσα> : πολλαπλή 

<ΑρχειακόςΚωδικός> : µοναδική 

<ΨηφιακόΑρχείο> : µοναδική 
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Σύνολο τιµών: <∆ηµιουργός> : κείµενο 

<Τίτλος> : κείµενο 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> : [<ηµεροµηνία>] 

<Γλώσσα> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<ΑρχειακόςΚωδικός> : [<κωδικός>] 

<ΨηφιακόΑρχείο> : [<ψηφιακόΑντικείµενο>] 

Παραδείγµατα: Ψηφιακή φωτογραφία εικόνας: 

<ΑρχειακόΣτοιχείο> 

   <ΑρχειακήΑναφορά> 

        <∆ηµιουργός>Π. Παππάς  

       <Τίτλος>Πρόσθια όψη φορητής αµφιπρόσωπης εικόνας 

µε Αρ. Ταυτότητας ΓΕ18992, λεπτοµέρεια από την πίσω όψη 

της υδρίας ΓΕ 23740 

      <Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> 

               <Από>11/09/2004 

               <Έως>11/09/2004 

      <ΑρχειακόςΚωδικός> 

              <Τιµή>Εικόνα1234  

      <ΨηφιακόΑρχείο> 

              <Τίτλος> 

        <Σύνδεσµος>path:C:/arxeio_psifiakon_ikonwn 

/1234.tif 

Συµβατότητα: <∆ηµιουργός> : CIDOC CRM( E39 Actor)  

<Τίτλος> : CIDOC CRM (E35 Title) 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> : CIDOC CRM (E50 Date) 

<ΑρχειακόςΚωδικός> : CIDOC CRM (E31 Document :P1 is 

identified by (identifies) 

<ΨηφιακόΑρχείο>: CIDOC CRM (E73 Information Object) 

Σχόλια:  

 
 
<ΆλληΤαξινόµηση>  Άλλη Ταξινόµηση 
Ορισµός: Η ενότητα αυτή αφορά τις  ταξινοµήσεις  ως προς το είδος που 

αναφέρονται από άλλους στη βιβλιογραφία. 

Υπο-πεδία: <Ταξινόµηση>, Ταξινόµηση : Νοείται το είδος του αντικειµένου 

<Πηγή>, Πηγή : Νοείται η βιβλιογραφική αναφορά ή µαρτυρία 

Εισαγωγή: <Ταξινόµηση>: προαιρετική 

<Πηγή>: προαιρετική  

Πολλαπλότητα: <Ταξινόµηση>: µοναδική 

<Πηγή>: µοναδική 

Σύνολο τιµών: <Ταξινόµηση>: κείµενο 

<Πηγή>: κείµενο 

Παραδείγµατα: Παράδειγµα αναφοράς σε αρχαία κρήνη από γραπτή πηγή: 
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<ΞεχωριστήΤαξινόµηση> 

   <Ταξινόµηση>Κρήνη 

   <Πηγή>Φιλοστέφανος ο Κυρηναίος: « εκ της νυν µεν 

Εννεακρούνου καλουµένης κρήνης, πρότερον δε 

Καλλιρρόης». 

Συµβατότητα: <Ταξινόµηση> : CIDOC CRM (E17 Type Assignment: P41 

classified (was classified by): E1 CRM Entity) 

<Πηγή> : CIDOC CRM (E73 Information Object) 

Σχόλια:  

 

<ΚείµενοΠροθήκης> Κείµενο προθήκης  
Ορισµός: Τα κείµενα προθήκης τα σχετικά µε το αντικείµενο σε τρέχουσα 

και προηγούµενες εκθέσεις.  

Υπο-πεδία: <Τίτλος>, Τίτλος : Ο τίτλος του κειµένου το οποίο εµφανίζεται  

στην προθήκη. 

<Παράγραφος>, Παράγραφος :  Το σώµα του κειµένου προθήκης. 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας>, Ηµεροµηνία ∆ηµιουργίας : Η 

ηµεροµηνία δηµιουργίας του κειµένου προθήκης 

<Γλώσσα>: Γλώσσα: Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο το 

κείµενο και ο τίτλος. 

<Συντάκτης> , Συντάκτης : Ο συντάκτης του κειµένου 

[<πρόσωπο>] 

Εισαγωγή: <Τίτλος> : προαιρετική 

<Παράγραφος>: προαιρετική 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας>: προαιρετική 

<Γλώσσα> : υποχρεωτική 

<Συντάκτης> : προαιρετική 

Πολλαπλότητα: <Τίτλος> : µοναδική 

<Παράγραφος>:µοναδική 

 <Γλώσσα>: πολλαπλή 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> : µοναδική 

<Συντάκτης> : πολλαπλή 

Σύνολο τιµών: <Τίτλος> : κείµενο 

<Παράγραφος> : κείµενο 

<Γλώσσα>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας>: [<ηµεροµηνία>] 

<Συντάκτης>: [<πρόσωπο>] 

Παραδείγµατα: Κείµενο προθήκης  που αφορά σε αντικείµενο που εκτίθεται 

µόνιµα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 

<ΚείµενοΠροθήκης> 

   <Τίτλος>Pυτό από ορεία κρύσταλλο - Mεσοµινωική III-

Yστεροµινωική IB περίοδος / 17ος-15ος αιώνας π.X. 

   <Παράγραφος>Mικρό κοµψό ρυτό (σπονδικό αγγείο) 
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δουλεµένο από µεγάλο πυρήνα ορείας κρυστάλλου. H λαβή 

αποτελείται από χάντρες ενωµένες µε χάλκινο σύρµα. 

   <Γλώσσα>Ελληνικά 

   <Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας> 

           <Από>13-04-1997 

           <Έως> 

   <Συντάκτης> 

          <Ονοµατεπώνυµο>Α.Χ. 

Συµβατότητα: <Τίτλος>: CIDOC CRM (E31 Document: P102 has title (is title 

of): E35 Title) 

<Παράγραφος>: CIDOC CRM (E31 Document: P3 has note), 

SPECTRUM (Label text), 

<Γλώσσα>: CIDOC CRM (E33 Linguistic Object: P72 has language 

(is language of): E56 Language) 

<Ηµεροµηνία∆ηµιουργίας>: CIDOC CRM (E50 Date) 

<Συντάκτης> P105 CIDOC CRM (E31 Document :right held by 

(has right on): E39 Actor) 

Σχόλια:  
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