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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό της το σχεδιασµό ενός ηλεκτρονικού συστήµατος
για την τεκµηρίωση και υποστήριξη των εργασιών συντήρησης αντικειµένων της
παγκόσµιας πολιτισµικής και φυσικής κληρονοµιάς, µε τη βοήθεια του σχεσιακού οντοκεντρικού µοντέλου.
Η τεκµηρίωση της διαγνωστικής εξέτασης, της κατάστασης διατήρησης και των
εργασιών συντήρησης είναι µια απαραίτητη διαδικασία που επιβάλλεται από τη
σύγχρονη δεοντολογία της συντήρησης.
Η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης
βοηθά στην οργάνωση, τυποποίηση, ταξινόµηση και αξιοποίηση των δεδοµένων και
κάνει πιο αποτελεσµατική και λιγότερο χρονοβόρα τη διαδικασία της τεκµηρίωσης.
Οι απαιτήσεις του συστήµατος καθορίστηκαν µέσω διερεύνησης των αναγκών των
πιθανών χρηστών και θεωρητικής µελέτης του αντικειµένου της τεκµηρίωσης στη
συντήρηση.
Η εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος υποστηρίζει τρεις κύριες διαδικασίες
τεκµηρίωσης: (α) την καταγραφή, που περιλαµβάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές
πληροφορίες και τις βασικές πληροφορίες για το φυσικό αντικείµενο. (β) την τεχνική
εξέταση, που περιλαµβάνει πληροφορίες για την τεχνολογία κατασκευής, το υλικό του
αντικειµένου, την κατάσταση διατήρησής του, την καταγραφή των φθορών του, την
καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών, εξετάσεις, αναλύσεις, δοκιµές, προτεινόµενες
εργασίες συντήρησης και (γ) τη συντήρηση, που περιλαµβάνει πληροφορίες για την
επεµβατική και προληπτική συντήρηση.
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Στα πλαίσια της εργασίας εντάσσονται επίσης τα αποτελέσµατα από την υποβολή
ερωτηµατολογίου σε συντηρητές και µια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης θησαυρού
όρων για τη συντήρηση.
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Design of a Computer-aided Conservation
Documentation System

Maria Chadjidakis
Master of Science Thesis
Department of History-Archaeology
and Department of Computer Science
University of Crete

Abstract
The objective of the present work is the design of a computer-aided system for
the documentation of conservation work on objects that belong to the cultural and
natural heritage of the world, using the Entity/Relationship model.
The documentation of the diagnostic examination, of the state of preservation,
and of the conservation and restoration interventions is a necessary procedure,
which is demanded by modern standards of conservation.
The use of a computer-aided system for the documentation of conservation
projects helps to improve the organization, standardization, archiving and utilization
of the data, and renders the procedure of documentation more effective and less
time consuming.
The requirements of the present system were determined through examination of
the needs of the prospective users, and from the theoretical study of the object of
documentation in the conservation project.
The conceptual design of the system supports three main areas of
documentation: (a) cataloguing, which includes the necessary handling procedure and
other basic information about the natural object; (b) technical examination, which
includes information on the construction technology, the material(s), the state of
preservation of the object, a list of damages, a comprehensive description of
environmental conditions, examination and analysis results, test results, and
suggested conservation techniques; (c) conservation, which includes information on
remedial and preventive-maintenance conservation actions.
6

The present work also includes the results obtained through a questionnaire,
which was distributed to art-conservationists, as well as a first attempt to organize a
thesaurus of conservation terminology.
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«Τα γεγονότα δεν µπορούν να αποµονωθούν, αλλά µπορούν να εξαφανιστούν όταν δεν
υπάρχει δοµή να τα συγκρατήσει».
(Michel Foucault , Les mots et les choses, 1966)
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1.0 Εισαγωγή

«Τα γεγονότα δεν µπορούν να αποµονωθούν, αλλά µπορούν να εξαφανιστούν όταν δεν
υπάρχει δοµή να τα συγκρατήσει». Ο Michel Foucault1

αναφέρεται στον πολιτισµικό

µηχανισµό που αποσιωπά τα γεγονότα για τα οποία δεν υπάρχει παράδειγµα στο υπάρχον
σύστηµα της γνώσης.
Ο καθένας αναγνωρίζει στα πολιτισµικά αγαθά του παρελθόντος αυτό που έχει µελετήσει,
αυτό που έχει ξαναδεί, αυτό που έχει ακούσει. «∆εν βλέπουµε παρά ότι γνωρίζουµε» έγραφε ο
Goethe. Κατά προέκταση αντικείµενα που δε µπορούν να ταυτοποιηθούν, δε µπορούν να
αρχειοθετηθούν, να διατηρηθούν, να µελετηθούν και να ερµηνευτούν.
Η µοιραία αποσπασµατικότητα της µελέτης των καταλοίπων της πολιτισµικής και της
φυσικής µας κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε τη σύγχυση και τη δυσθυµία της εποχής µας
οδηγούν στην επιλογή της συντήρησης, της επεξεργασίας και της «τακτοποίησης» των
δεδοµένων µας.
Οι δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών
και µάλιστα σε δοµηµένη µορφή, η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων και οι αυξηµένες
δυνατότητες επικοινωνίας και διασποράς της πληροφορίας που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία
παρέχουν µια πολύ καλή αφορµή για µια προσπάθεια οργάνωσης ενός τµήµατος αυτών των
πληροφοριών. Έτσι, επιχειρείται µια προσπάθεια οργάνωσης, ταξινόµησης και εξεύρεσης των
αρχετυπικών δοµών του πλέγµατος που συγκρατεί τα γεγονότα. Ο δρόµος αυτός οδηγεί στη
µελέτη των δεδοµένων του πολιτισµού και σε τεχνικές παράστασης της γνώσης που προκύπτει
µέσα από ηλεκτρονικά συστήµατα ταξινόµησης, διαχείρισης και ευρετηριασµού.
Η τεκµηρίωση των διαγνωστικών εξετάσεων και των εργασιών συντήρησης ενός τεχνέργου
ή οικοδεδοµένου µοιάζει µε την ιατρική εξέταση. Παρέχει τη βασική πληροφορία που
χρησιµεύει ως βάση για τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη διατήρηση και διαχείριση του
αντικειµένου. Και όπως ένας γιατρός δεν θα προχωρήσει σε µια εγχείριση αν δε µελετήσει το
ιστορικό και τις εξετάσεις του ασθενή του έτσι και ο συντηρητής δεν επεµβαίνει στο
αντικείµενο του χωρίς να προηγηθεί λεπτοµερής τεκµηρίωση. Με τη διαφορά ότι στη

1

Les mots et les choses,1966

συντήρηση ο «ασθενής» µπορεί να έχει ηλικία µερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
Έτσι η τεκµηρίωση γίνεται πιο πολύπλοκη αλλά και η ανάγκη οργάνωσης και διατήρησης της
πληροφορίας της τεκµηρίωσης γίνεται πιο επιτακτική. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό η
δυνατότητα που δίνουν τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµατα για οργάνωση, διαχείριση
και διατήρηση της πληροφορίας γίνεται εξαιρετικά ελπιδοφόρα.

1.1 Θέµα της εργασίας
Θέµα της παρούσας εργασίας που έγινε στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος του τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Επιστήµης Υπολογιστών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα «Συστήµατα πολιτισµικών πληροφοριών και διαχείρισης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς», είναι ο σχεδιασµός ενός ηλεκτρονικού συστήµατος για την
τεκµηρίωση και υποστήριξη των εργασιών συντήρησης, και παράλληλα η διερεύνηση του
είδους της απαραίτητης πληροφορίας και των αναγκών που υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
Η κύρια ιδέα του συστήµατος που σχεδιάστηκε βασίζεται στην οργάνωση των
διαδικασιών συντήρησης όπως συµβαίνουν σε πραγµατικό επίπεδο, δηλαδή καταγραφή,
τεχνική εξέταση και συντήρηση. Οι διαδικασίες οργανώνονται και συνδέονται µε αυτό τον
απλό και σαφή τρόπο που δίνει τη δυνατότητα εφαρµογής σε όλα τα είδη αντικειµένων και
επιτρέπει την εξειδίκευση της πληροφορίας όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.2 Σκοπός
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη σχεδίαση ενός συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών
συντήρησης µε τη χρήση του σχεσιακού οντοκεντρικού µοντέλου.
Στόχος είναι ο σχεδιασµός συστήµατος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της τεκµηρίωσης
της συντήρησης υλικών καταλοίπων και θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης του αρχαιολόγου ή
του µελετητή σε συχνά πολύτιµες πληροφορίες για την έρευνα και ερµηνεία του παρελθόντος.
Η εργασία περιλαµβάνει τη γενική διερεύνηση του θέµατος της τεκµηρίωσης των εργασιών
συντήρησης, τη µελέτη απαιτήσεων και την εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος.
Η βασική οντότητα του συστήµατος είναι οποιοδήποτε αντικείµενο της πολιτισµικής και
φυσικής κληρονοµιάς καλούµαστε να διατηρήσουµε µέσω των διαδικασιών της επιστήµης της
συντήρησης. Οι όροι συντήρηση έργων τέχνης και συντήρηση αρχαιοτήτων όσο είναι δυνατόν

αποφεύγονται ως µη επαρκείς να περιγράψουν το πολυδιάστατο γνωστικό αντικείµενο της
συντήρησης υλικών καταλοίπων του παρελθόντος.
Ακόµη, κρίθηκε απαραίτητη µια πρώτη προσέγγιση στη δηµιουργία ενός θησαυρού όρων
της συντήρησης. Έτσι στο τέλος παρατίθενται σε παράρτηµα οι βασικοί όροι της συντήρησης
στα ελληνικά µε µια εξειδίκευση στην ορολογία της συντήρησης των έργων τέχνης και πιο
συγκεκριµένα στα ζωγραφική έργα.
Για την κατανόηση των αναγκών και τη διασαφήνιση της απαραίτητης πληροφορίας και
των διαδικασιών που περιλαµβάνει η συντήρηση έγινε έρευνα µέσω ενός ερωτηµατολογίου
που υπάρχει στο παράρτηµα 2 και µε συζητήσεις µε πολλούς συντηρητές από το δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα.

1.3 Οργάνωση της εργασίας
Η κατασκευή ενός µοντέλου πολιτισµικής τεκµηρίωσης απαιτεί τη διεπιστηµονική
συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως πληροφορικών, συντηρητών, αρχαιολόγων χηµικών κ.ά.
και τη διατύπωση κοινής προβληµατικής και ορολογίας. Γι’ αυτό το λόγο δόθηκε ιδιαίτερο
βάρος στο στάδιο της διερεύνησης των αναγκών των συντηρητών, την υποβολή του
ερωτηµατολογίου (σχετικού µε την ιεράρχηση των διαδικασιών συντήρησης, την
αναγκαιότητα ή όχι διαφόρων δεδοµένων και τη συχνότητα χρήσης τους) και τη συζήτηση
που συνήθως ακολουθούσε.
Η διαδικασία εκπόνησης της εργασίας σχεδιασµού του συστήµατος τεκµηρίωσης των
εργασιών συντήρησης συµπεριέλαβε τα παρακάτω στάδια εργασιών
•

Έρευνα και αξιολόγηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων για τη
συντήρηση και συστηµάτων πολιτισµικής τεκµηρίωσης που περιλαµβάνουν και
στοιχεία για τη συντήρηση

•

Συλλογή και αξιολόγηση προτύπων δελτίων τεκµηρίωσης των εργασιών
συντήρησης που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση και βιβλιογραφική έρευνα.

•

Σύνταξη και υποβολή ερωτηµατολογίου σε συντηρητές

•

Ανάλυση και καθορισµός της απαραίτητης πληροφορίας

•

Πρώτη προσέγγιση οργάνωσης θησαυρού όρων για τη συντήρηση

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται το αντικείµενο της συντήρησης που
αποτελεί την κεντρική οντότητα του συστήµατος που περιγράφεται, οι διαδικασίες της

συντήρησης όπως συµβαίνουν στον πραγµατικό κόσµο και το νοµικό καθεστώς που διέπει τη
συντήρηση.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η αναγκαιότητα και το είδος της τεκµηρίωσης στη
συντήρηση και περιγράφονται τα προϊόντα, δελτία, µελέτες και αναφορές, που προκύπτουν.
Ακόµη, παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε σχετικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα
τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης και των διαχειριστικών συστηµάτων που
περιλαµβάνουν πληροφορίες για τη συντήρηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ελάχιστα
ηλεκτρονικά συστήµατα τεκµηρίωσης εργασιών συντήρησης που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για προσέγγιση στην πληροφορία της
συντήρησης, την απαραίτητη πληροφορία που καλείται να διαχειριστεί το σύστηµα. Για τον
καθορισµό αυτής της πληροφορίας γίνεται γενική βιβλιογραφική έρευνα, συγκέντρωση και
επεξεργασία προτύπων και δελτίων συντήρησης. Από αυτά προκύπτουν στοιχεία σχετικά µε
τη χρησιµοποιούµενη δοµή αυτών των αναφορών και το είδος και βάθος της πληροφορίας.
Ακόµη, περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης και υποβολής ερωτηµατολογίου µε 63
ερωτήσεις σχετικά µε την τεκµηρίωση και την πληροφορία της συντήρησης, τη χρήση Η/Υ
στη συντήρηση κ.ά. Τα αποτελέσµατα σχολιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο και παρατίθενται σε
µορφή γραφηµάτων στο Παράρτηµα 3.
Στο κεφάλαιο πέντε αναπτύσσεται το πρόβληµα της ορολογίας της συντήρησης. Η
έλλειψη οργανωµένης ορολογίας της συντήρησης δηµιουργεί ελλείψεις, ασάφεια και αδυναµία
επικοινωνίας. Μια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης θησαυρού όρων για τη συντήρηση
παρατίθεται στο Παράρτηµα 1.
Στο κεφάλαιο έξι περιγράφεται η µελέτη απαιτήσεων του συστήµατος. Ο σκοπός και το
περιεχόµενό του, οι χρήστες και οι ενδιαφερόµενοι, τα είδη της επικοινωνίας που χρειάζεται
να υποστηριχθούν και τα προβλήµατα που υπάρχουν για την πραγµατοποίησή του.
Παρουσιάζεται η οργάνωση της πληροφορίας και οι λειτουργίες του συστήµατος καθώς και
ορισµένες µελλοντικές επεκτάσεις του.
Στο κεφάλαιο επτά αναπτύσσεται η εννοιολογική σχεδίαση και γίνεται η αιτιολόγηση του
µοντέλου.
Στον Επίλογο παρουσιάζονται µερικές γενικές διαπιστώσεις από την εργασία.
Ακολουθεί η βιβλιογραφία και τρία Παραρτήµατα µε το θησαυρό όρων, το
ερωτηµατολόγιο και τα αποτελέσµατα της υποβολής του ερωτηµατολογίου σε συντηρητές, σε
µορφή γραφηµάτων.

2.0 Περιγραφή του αντικειµένου και των διαδικασιών της συντήρησης

2.1 Ταξινόµηση του αντικειµένου της συντήρησης

Η

συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων έχει σκοπό της τη διατήρηση των υλικών

καταλοίπων της πολιτισµικής κληρονοµιάς, των τεχνέργων και της φυσικής

κληρονοµιάς, των οικοδεδοµένων.
Ως τέχνεργα καλούνται όλα τα αντικείµενα, κινητά και ακίνητα, που είναι προϊόντα της
ανθρώπινης δραστηριότητας: εργαλεία, έργα τέχνης κ.τ.λ., ενώ ως οικοδεδοµένα ορίζονται τα
φυσικά κατάλοιπα: φυτικά, ζωικά, ή ανόργανα, τοποθεσίες κ.τ.λ.
Τα αντικείµενα που απασχολούν τη συντήρηση µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση
διάφορα κριτήρια όπως:
•

την προέλευσή τους, δηλαδή αν προέρχονται από τη φύση ή είναι προϊόν ανθρώπινης
επεξεργασίας ή κατασκευής,

•

τη χηµική σύστασή τους όπως ανόργανα ή οργανικά,

•

το υλικό κατασκευής τους (χαρτί, ξύλο, κεραµικό, γυαλί, κ.τ.λ.),

•

τη χρήση τους (έπιπλα, οικοδοµικά υλικά, εργαλεία),

•

τη χρονολογική ταξινόµησή τους, όπως νεολιθικά, βυζαντινά κ.ά.,

•

το γενικότερο σύνολο ή τη συλλογή στην οποία συµµετέχουν (λαογραφικές συλλογές,
συλλογές φυσικής ιστορίας),

•

τον τρόπο που βρέθηκαν (ανασκαφικά υλικά) κ.ά.

•

το αν είναι κινητά ή ακίνητα

Τα έργα τέχνης ταξινοµούνται συνήθως µε κριτήριο:
•

την τεχνική κατασκευής τους π.χ. ελαιογραφίες, φαγιούµ, τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτα
κ.ά.

•

το συνδετικό τους όπως κρόκος αυγού, ξηραινόµενο έλαιο, κερί, ασβέστης,

•

το υποστήριγµά τους όπως ξύλο, µέταλλο, χαρτί, κονίαµα, πέτρα κ.τ.λ..

Η ταξινόµηση που τηρείται από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού και από σχολές
συντήρησης στην Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία κ.ά. είναι ο διαχωρισµός σε αρχαιολογικά
αντικείµενα και σε έργα τέχνης.
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Στα αρχαιολογικά αντικείµενα περιλαµβάνονται κυρίως ανόργανα αντικείµενα, µνηµεία,
πέτρινα, µετάλλινα, γυάλινα, κεραµικά αντικείµενα, ψηφιδωτά αλλά και ορισµένα οργανικά
ανασκαφικά υλικά όπως το έφυδρο ξύλο, τα οστά, το ανασκαφικό δέρµα κ.ά.
Στα έργα τέχνης περιλαµβάνονται κυρίως οργανικά υλικά όπως ξύλινα, δερµάτινα,
χάρτινα, περγαµηνά, υφασµάτινα, αντικείµενα και ζωγραφικά έργα τέχνης ενώ περιλαµβάνεται
και η τοιχογραφία, αν και σε αρκετές περιπτώσεις περιέχει µόνο ανόργανα υλικά.
Γενικά έχει επικρατήσει ο όρος συντήρηση έργων τέχνης και συντήρηση αρχαιοτήτων ο
οποίος δεν επαρκεί για να εκφράσει την ποικιλοµορφία των αντικειµένων της φυσικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς που καλούµαστε να διατηρήσουµε. Ο διαχωρισµός µε αυτά τα
κριτήρια είναι άνισος, δηµιουργεί αλληλεπικαλύψεις και κενά και δεν κρίνεται σκόπιµο να
υιοθετηθεί από ένα σύστηµα τεκµηρίωσης. Η κατηγορία των αρχαιολογικών αντικειµένων
αφορά στο χρονολογικό κριτήριο και η κατηγορία των έργων τέχνης αφορά στον τρόπο
κατασκευής και την πρόθεση της δηµιουργίας ή της χρήσης. Με αυτό τον τρόπο ταξινόµησης
ένα εργαλείο του 16ου αι., ή µια συλλογή φυσικής ιστορίας δεν µπορεί να ενταχθεί σε καµία
από τις παραπάνω κατηγορίες, ενώ υπάρχουν αντικείµενα, όπως η τοιχογραφία κάποιου
µακεδονικού τάφου, που µπορεί να ανήκουν και στις δυο κατηγορίες.
Ένας εναλλακτικός τρόπος ταξινόµησης που εξυπηρετεί τους σκοπούς της συντήρησης
είναι του Αrt & Αrchaeology Τechnical Αbstracts, της ετήσιας έκδοσης του ιδρύµατος J.P.
Getty µε βιβλιογραφικές αναφορές για τη συντήρηση. Στα ΑΑΤΑ τα αντικείµενα που µπορεί
να απασχολήσουν έναν συντηρητή ταξινοµούνται σύµφωνα µε το υλικό κατασκευής τους ως
εξής:
- Χαρτί, βιβλίο, αρχειακό υλικό, όπου περιλαµβάνονται κώδικες, χειρόγραφα,
περγαµηνή, και δέρµα που έχει χρησιµοποιηθεί σε βιβλιοδεσίες καθώς και άλλα υλικά
βιβλιοδεσίας όπως κλωστές και υφάσµατα
- Φωτογραφίες και αρνητικά φωτογραφιών (σε χαρτί, γυαλί, µέταλλο, συνθετικά υλικά
κ.ά), οπτικοακουστικό υλικό όπως αρνητικά κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητικές ταινίες
- Ζωγραφικά έργα, σε διάφορα υποστρώµατα2 όπως πέτρα, ξύλο, κονίαµα, ύφασµα.
Ακόµη περιλαµβάνονται οι χρωστικές και τα είδη προετοιµασίας και βερνικιών. Οι
ακουαρέλες ταξινοµούνται στα χαρτιά.
- Ξύλινα αντικείµενα από λαογραφικές συλλογές, συλλογές φυσικής ιστορίας, τέµπλα,
δοµικά στοιχεία όπως παράθυρα, έπιπλα, κατασκευές από ξύλο όπως πλοία, ανασκαφικό
έφυδρο ξύλο. Περιλαµβάνονται αντικείµενα και δείγµατα από γυµνόσπερµα (κωνοφόρα) και
δικοτυλήδονα αγγειόσπερµα (πλατύφυλλα) και µονοκοτυλήδονα, όπως το µπαµπού.
2 Υλικά των υποστρωµάτων που δεν διαθέτουν χρωµατικό στρώµα αναφέρονται σε ενότητα που αφορά στο
υλικό του υποστρώµατος π.χ. ξύλο
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- Υφάσµατα, ίνες, βαφές
- Φυτικά υλικά όπως πάπυρος, βοτανικά δείγµατα, καλάθια κ.τλ. (εκτός από χαρτί, ξύλο
και φυτικές ίνες που χρησιµοποιούνται για υφάσµατα)
- Ζωικά υλικά όπως οστά, κέρατα, δόντια, ελεφαντοστό, µαλλί, µούµιες, ζωολογικά
δείγµατα.
- Μη κυτταρινικά φυσικά οργανικά υλικά όπως κεχριµπάρι, ρητίνες, καουτσούκ, πίσσα,
κάρβουνο, λίπος, κερί, φυσικό σαπούνι.
- Μέταλλα και µεταλλουργικά παραπροϊόντα
- Κεραµικά, γυαλί, υαλώµατα
- Πέτρα, οικοδοµικά υλικά, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι και ορυκτά.
- Συνθετικά υλικά
Η παραπάνω ταξινόµηση είναι πληρέστερη αν και δεν µπορεί να προταθεί ως οριστική
λύση, κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα ζωγραφικά έργα τέχνης που
µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους και όχι αποκλειστικά βάση του
υποστρώµατός τους.
Όπως φαίνεται δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας µοναδικός, σωστός, σαφής και οριστικός
τρόπος ταξινόµησης των αντικειµένων που αφορούν στη συντήρηση έτσι η ταξινόµησή τους
αναπόφευκτα γίνεται µε πολυκριτηριακό τρόπο κατά περίπτωση. ∆ηλαδή στο πεδίο που
ζητείται το είδος του αντικειµένου το αντικείµενο µπορεί να καταχωρηθεί µε την τρέχουσα
ονοµασία του που δεν ανταποκρίνεται σε ένα αλλά σε πολλά κριτήρια κατά περίπτωση.
Έτσι µια φορητή εικόνα µπορεί να την αναζητήσει κανείς ως τέχνεργο οργανικής
σύστασης, µε ξύλινο υποστήριγµα, µε συνδετικό υλικό κρόκο αυγού (αν έχει ταυτοποιηθεί
το συνδετικό µέσω κάποιας εξέτασης), στα βυζαντινά ή µεταβυζαντινά αντικείµενα,
λατρευτικής χρήσης, µέλος λαογραφικής συλλογής ή συλλογής βυζαντινών και
µεταβυζαντινών αντικειµένων. Μια φορητή εικόνα3 καταχωρείται µε αυτή την ονοµασία που
διασαφηνίζει το είδος της ως προς τη δυνατότητα µεταφοράς της, µια ελαιογραφία4 µε
κριτήριο την τεχνική της, ένα φαγιούµ5 µε κριτήριο τον αρχικό τόπο εύρεσης της κατηγορίας
που αντιπροσωπεύει, ένα λίθινο εργαλείο µε βάση το υλικό κατασκευής του και τη χρήση του
κ.ο.κ.
Η συντήρηση αντιµετωπίζει το αντικείµενό της ανάλογα µε το υλικό του. Οι επεµβάσεις
που θα γίνουν για τη διατήρησή του εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του και την κατάσταση
διατήρησής του.
Φορητή εικόνα: σε αντιδιαστολή µε το σταθερό τοιχογραφικό και ψηφιδωτό διάκοσµο χριστιανικών ναών.
Ελαιογραφία: τεχνική ζωγραφικής όπου ως συνδετικό χρησιµοποιείται κάποιο ξηραινόµενο έλαιο.
5 Ελ Φαγιούµ: περιοχή της Αιγύπτου όπου βρέθηκαν πολλές νεκρικές προσωπογραφίες σε σαρκοφάγους.
3
4
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Ως λύση για την ταξινόµηση των αντικειµένων που απασχολούν τη συντήρηση
προτείνεται η κατασκευή ενός θησαυρού όρων για τη συντήρηση που να περιλαµβάνει και την
ταξινόµηση των αντικειµένων σε πολλές ιεραρχίες. Μια πρώτη τέτοια προσπάθεια οργάνωσης
θησαυρού όρων της συντήρησης και του αντικειµένου της υπάρχει στο τέλος της παρούσας
εργασίας, στο παράρτηµα 1.

2.2 ∆ιαδικασίες της συντήρησης
Οι βασικές διαδικασίες της συντήρησης όπως καθορίζονται από διεθνείς οργανισµούς
όπως το ICOM6, το IIC7, το AIC8, το CIC9 κ.ά. είναι η τεχνική εξέταση, η συντήρηση και η
αποκατάσταση.
Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τα στάδια και τις διαδικασίες
συντήρησης ενός αντικειµένου προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα και να
αποσαφηνίσουµε τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη συντήρηση σε πραγµατικό και σε
λογικό επίπεδο.
1. Ανάληψη έργου – εισαγωγή αντικειµένου σε εργαστήριο συντήρησης
Τα υλικά (τέχνεργα και οικοδεδοµένα) φτάνουν σε οµάδα συντηρητών ή σε έναν
συντηρητή µε τη µεσολάβηση του ιδιοκτήτη, του νόµιµου υπεύθυνου, κάποιας δηµόσιας
υπηρεσίας, ή του επιµελητή της συλλογής στην οποία ανήκει. Αυτό το γεγονός
χαρακτηρίζεται από κάποιες χωροχρονικές συντεταγµένες και φυσικά είναι µια διαδικασία
που µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές για το ίδιο αντικείµενο.
Η συντήρηση µπορεί να γίνει σε εργαστήριο συντήρησης ή in situ, όταν πρόκειται για
κτήριο ή τοποθεσία.
Η ανάληψη ενός έργου συντήρησης ή η εισαγωγή ενός αντικειµένου σε ένα εργαστήριο
συντήρησης γίνεται πάντα µε κάποιο σκοπό, κάποιος ή κάποιοι φέρνουν ένα αντικείµενο (ή
πολλά) σε ένα συντηρητή ή σε οµάδα συντηρητών µε σκοπό την διατήρησή τους. Η
διατήρηση επιτυγχάνεται µε µια σειρά διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω.
2. Καταγραφή
Μετά την εισαγωγή ενός αντικειµένου ή την ανάληψη ενός έργου συντήρησης γίνεται η
καταγραφή των φυσικών και λογικών χαρακτηριστικών του αντικειµένου και η φωτογράφηση
του.
International Council Of Museums
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
8 American Institute for Conservation
9 Canadian Institute for Conservation
6
7
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Η καταγραφή περιλαµβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διατήρηση της
ελάχιστης πληροφορίας που κάνει το αντικείµενο αναγνωρίσιµο και προσδιορίζει το σκοπό
της παραµονής του σε ένα εργαστήριο ή της επίσκεψης σε ένα µνηµείο µαζί µε διαχειριστικές
λεπτοµέρειες σχετικές µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας του, τα άτοµα που εµπλέκονται, το
οικονοµικό κόστος των εργασιών κ.τ.λ. Συνήθως σε αυτό το στάδιο συγκεντρώνονται οι
απαραίτητες πληροφορίες και σύµφωνα µε το πρότυπο του object ID10.
Εφόσον το αντικείµενο ανήκει σε ένα µουσείο ή µια συλλογή πολλές από αυτές τις
πληροφορίες υπάρχουν ήδη από την καταγραφή που έχει γίνει από τους υπεύθυνους του
φορέα. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης προκύπτει µεγάλος όγκος πληροφοριών σχετικά
µε το αντικείµενο που συντηρείται, τη σύσταση του, την τεχνολογία κατασκευής του, τα
αίτια των φθορών του κ.ά.
Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε δύο είδη καταγραφών αυτή του επιµελητή µιας συλλογής,
που καταχωρεί τη διαχειριστική πληροφορία που είναι κυρίως στατική και περιστασιακά
αλλάζει όταν προστίθεται ή µεταβάλλεται κάτι ενώ η καταγραφή των πληροφοριών από το
συντηρητή είναι δυναµική και µεταβάλλεται διαρκώς καθώς η κατάσταση διατήρησης του
αντικειµένου µεταβάλλεται και οι επεµβάσεις µπορεί να διαδέχονται η µια την άλλη. Η
συντήρηση είναι µια διαδικασία που επαναλαµβάνεται για το ίδιο αντικείµενο πολλές φορές
κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του έτσι δεν υπάρχει ένα οριστικό τέλος.
3. Τεχνική εξέταση
Η τεχνική ή διαγνωστική εξέταση συνίσταται στον προσδιορισµό της σύστασης και της
κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου ή του µνηµείου της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την
τεκµηρίωση και τη διαπίστωση της φύσης των µεταβολών, την αποτίµηση των αιτίων που τις
προκάλεσαν, τον προσδιορισµό του είδους και της έκτασης της απαιτούµενης επέµβασης
συντήρησης που χρειάζεται. Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνεται η εκπόνηση µελέτης
τεκµηρίωσης του αντικειµένου ή του µνηµείου.
Η τεχνική εξέταση περιλαµβάνει διαδικασίες για την ταυτοποίηση των δοµικών υλικών
του αντικειµένου ή µνηµείου, το είδος και τα αίτια των φθορών του, την κατάστρωση
προγράµµατος προτεινοµένων εργασιών συντήρησης, την καταγραφή των περιβαλλοντικών
συνθηκών στις οποίες εκτίθεται το αντικείµενο, τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και
αναλύσεων.
Η τεχνική εξέταση, συνδυάζοντας και στοιχεία της καταγραφής µπορεί να έχει ως
προϊόντα µια προµελέτη, µελέτη, εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης, ή οικονοµική
προσφορά.

10 Το πρότυπο object ID περιλαµβάνει την ελάχιστη πληροφορία που χρειάζεται για να αναγνωριστεί ένα
αντικείµενο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
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Μετά την τεχνική εξέταση µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της συντήρησης ή να
παραδοθεί το προϊόν της τεχνικής εξέτασης. Οι µελέτες συνήθως κατατίθενται στις αρµόδιες
εφορείες αρχαιοτήτων και εγκρίνονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, ή
χρησιµοποιούνται για την ένταξη έργων σε Κοινοτικά προγράµµατα, για την έγκριση
χρηµατοδοτήσεων κ.ά. Οι προµελέτες µπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε κάποια άλλη
αρµόδια υπηρεσία όπως Εφορεία Αρχαιοτήτων ή έναν ιδιώτη ενδιαφερόµενο όπως ένα
συλλέκτη. Οι οικονοµικές προσφορές παραδίδονται στον ιδιοκτήτη, τις αρµόδιες υπηρεσίες
του δηµοσίου, τον χρηµατοδότη ή χορηγό.
4. Συντήρηση
Η συντήρηση µπορεί να είναι προληπτική ή επεµβατική.
Η προληπτική συντήρηση: συνίσταται σε έµµεσες επεµβάσεις µε σκοπό την επιβράδυνση
και πρόληψη των φθορών µε την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών για την καλή διατήρηση της
πολιτισµικής και της φυσικής κληρονοµιάς, όσο αυτό είναι συµβατό µε την κοινωνική χρήση
της.
Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει τον τρόπο µεταχείρισης και χρήσης, µεταφοράς,
φύλαξης, αποθήκευσης και έκθεσης.
Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει διαδικασίες που έχουν σκοπό τους τη διατήρηση
του αντικειµένου συνήθως χωρίς κάποια άµεση επέµβαση στο υλικό του. ∆ηλαδή:
•

τον περιβαλλοντικό έλεγχο,

•

τις συµβουλές για τη σωστή µεταχείριση αντικειµένων ή µνηµείων,

•

την ανάπτυξη µεθόδων συσκευασίας και µεταφοράς,

•

την επιµέλεια της έκθεσης, τρόπους ανάρτησής κ.τ.λ.,

•

τους τρόπους φύλαξης,

•

τη σύνταξη πρωτοκόλλου για επείγουσες καταστάσεις όπως πληµµύρες, φωτιά κ.τ.λ.

Η επεµβατική συντήρηση περιλαµβάνει επεµβάσεις στο υλικό του αντικειµένου που
σκοπό τους έχουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία φθοράς του αλλά και να αποκαταστήσουν
τη µορφή του. Η αποκατάσταση της µορφής του αντικείµένου, η αισθητική αποκατάσταση,
γίνεται χωρίς να θίγεται η αισθητική, ιστορική ή δοµική ακεραιότητά του. Η επεµβατική
συντήρηση περιλαµβάνει πλήθος διαδικασιών ανάλογα µε το είδος του αντικειµένου και την
κατάσταση διατήρησής του.
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιχειρείται η γενική ταξινόµηση των εργασιών
επεµβατικής συντήρησης µε την κατά το δυνατόν γενίκευσή τους σε:
1. Εργασίες καθαρισµού και αφαίρεσης προηγούµενων επεµβάσεων
2. Εργασίες στερέωσης, συγκόλλησης και σταθεροποίησης,
10

3. Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης,
4. Σωστικές επεµβάσεις.
Στις

εργασίες

καθαρισµού

και

αφαίρεσης

προηγούµενων

επεµβάσεων

περιλαµβάνονται διαδικασίες µηχανικού καθαρισµού, χηµικού καθαρισµού, καθαρισµού µε
αντιδραστήρια καθαρισµού µε διαλύτες κ.ά.
Σκοπός είναι η αποµάκρυνση ξένων υλικών, επικαθίσεων ρύπων, επιζωγραφίσεων, υλικών
από παλαιότερες επεµβάσεις που κρίνονται επιβλαβή κ.ά.
Σε αυτή την κατηγορία µπορούν να ενταχθούν επεµβάσεις απεντόµωσης και απολύµανσης
αντικειµένων.
Στις εργασίες στερέωσης, συγκόλλησης και σταθεροποίησης περιλαµβάνονται
διαδικασίες επιφανειακής στερέωσης ή στερέωσης της εσωτερικής δοµής του αντικειµένου,
σταθεροποίησης σαθρών τµηµάτων και συγκόλλησης σπασµένων τµηµάτων.
Σκοπός αυτών των εργασιών είναι η κατά το δυνατόν σταθεροποίηση της δοµής των
αντικείµένων Αυτές οι διαδικασίες επιτυγχάνονται µε πλήθος διαφορετικών µεθόδων και
υλικών που διαρκώς εµπλουτίζονται.
Στις εργασίες αισθητικής αποκατάστασης περιλαµβάνονται επεµβάσεις συµπληρώσεων
απολεσθέντων τµηµάτων, χρωµατικές συµπληρώσεις, παρουσίαση σχεδίων, επεξεργασµένων
φωτογραφιών, µακετών κ.ά. Σκοπός της αισθητικής αποκατάστασης είναι να κάνει το
αντικείµενο περισσότερο κατανοητό στο θεατή.
Οι σωστικές επεµβάσεις είναι επεµβάσεις ου γίνονται στο αντικείµενο προκειµένου να
διασωθεί όταν δεν υπάρχει χρόνος για συστηµατική συντήρηση ή όταν χρειάζεται να
προστατευτεί από επεµβάσεις που γίνονται κοντά του και που υπάρχει κίνδυνος να το
επηρεάσουν, όταν ο χώρος που βρίσκεται το αντικείµενο πρόκειται να καταστραφεί κ.ά.
Τέτοιες επεµβάσεις είναι οι αποτοιχίσεις τοιχογραφιών, οι αποσπάσεις ψηφιδωτών κ.ά.
Σύµφωνα µε τον ορισµό του επαγγέλµατος του συντηρητή από την οµάδα εργασίας του
ICOM, εκτός από τις διαδικασίες συντήρησης, διακρίνεται ως ξεχωριστή διαδικασία η
αποκατάσταση που συνήθως ορίζεται ως αισθητική αποκατάσταση. Η αποκατάσταση
συνίσταται στην απευθείας επέµβαση στο αντικείµενο που έχει υποστεί φθορές αλλοιώσεις ή
επεµβάσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησής του µε σεβασµό στην αισθητική,
ιστορική και φυσική του ακεραιότητα.
Αν επιχειρήσουµε να ταξινοµήσουµε τις διαδικασίες της συντήρησης σύµφωνα µε το
σκοπό τους διακρίνουµε τις διαδικασίες σε αυτές που έχουν σκοπό τους τη διατήρηση του
υλικού του αντικειµένου και αυτές που έχουν σκοπό τους τη διατήρηση της µορφής του και
την κατανόηση του έργου από το θεατή. Με αυτή την ταξινόµηση στην πρώτη κατηγορία
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εντάσσονται οι εργασίες καθαρισµού και αφαίρεσης προηγούµενων επεµβάσεων και οι
εργασίες στερέωσης, συγκόλλησης και σταθεροποίησης και στη δεύτερη οι εργασίες
αισθητικής αποκατάστασης.
Αυτή η ταξινόµηση ανταποκρίνεται καλύτερα στην αγγλική ορολογία conservation
(συντήρηση) και restoration (αποκατάσταση).
Στην περίπτωση της ταξινόµησης των διαδικασιών συντήρησης για την οργάνωση ενός
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήµατος η αισθητική αποκατάσταση εντάσσεται στις
διαδικασίες συντήρησης, διότι αποτελεί διαδικασία συντήρησης της µορφής του αντικειµένου
και αποτελεί σχεδόν πάντα απαραίτητο στάδιο των εργασιών συντήρησης.
Είναι αδύνατο να καθοριστεί ένα κλειστό, οριστικό σχήµα που να περιλαµβάνει όλες τις
διαδικασίες της επεµβατικής συντήρησης. Με αυτή την ταξινόµηση επιχειρείται ένα γενικό
ελαστικό σχήµα στο οποίο µπορούν να περιληφθούν εξειδικεύσεις.
Ένα από τα ερωτήµατα που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των διαδικασιών της
συντήρησης ήταν αν µπορεί να οριστεί ένα ελάχιστο επεµβάσεων µε κριτήριο την αξιολόγηση
του αντικειµένου. ∆ηλαδή αν µπορούµε να περιορίσουµε τις διαδικασίες συντήρησης σε
αντικείµενα που κρίνονται ελάσσονος σηµασίας. Την απάντηση σε αυτό δίνει ο κώδικας
δεοντολογίας του επαγγέλµατος του συντηρητή11 στο άρθρο 8, όπου αναφέρει:
«Ο συντηρητής οφείλει να εργάζεται µε τις υψηλότερες προδιαγραφές του επαγγέλµατος,
ανεξαρτήτως της τυχόν εκτιµούµενης αξίας του έργου το οποίο συντηρεί. Συµβιβασµοί ως
προς το περιεχόµενο του κώδικα δεν επιτρέπονται ούτε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
δυνατότητες του συντηρητή περιορίζονται από αντικειµενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
πρέπει ενδεχοµένως να γίνουν επεµβάσεις συντήρησης. Σε περιπτώσεις εφαρµογής ειδικών
τεχνικών για τη συντήρηση µεγάλων συνόλων διαφορετικών αντικειµένων, οι επεµβάσεις που
επιλέγονται πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και να σέβονται την ακεραιότητα όλων των
επιµέρους αντικειµένων που τα αποτελούν.»
Ένα από τα πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης είναι ότι δεν
έχουν ένα οριστικό τέλος και έτσι το δελτίο συντήρησης και αλλά και το σύνολο των
πληροφοριών της τεκµηρίωσης του κάθε αντικειµένου παραµένει ανοικτό καθώς υπάρχει
πιθανότητα µελλοντικών επεµβάσεων.
Η τεκµηρίωση του αντικειµένου και της συντήρησης του γίνεται µέρος της πολιτισµικής
κληρονοµιάς και πρέπει να συνοδεύει το αντικείµενο και να είναι εύκολα προσβάσιµη, όπως
πλέον ορίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλµατος του συντηρητή12.

11
12

Φ.Ε.Κ. 24-3-2000 αρ. φ. 382
Φ.Ε.Κ. 24-3-2000 αρ. φ. 382 άρθρο 12.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤO ART AND ARCHAEOLOGY
TECHNICAL ABSTRACTS (ΑΑΤΑ)
TOY Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ J. P. GETTY
(α)

ΧΑΡΤΙ, ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ,
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ,
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ

ΞΥΛΟ

ΥΦΑΣΜΑ, ΙΝΕΣ,
ΒΑΦΕΣ

ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΠΑΠΥΡΟΣ, ΚΑΛΑΘΙΑ
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤO ART AND ARCHAEOLOGY
TECHNICAL ABSTRACTS (ΑΑΤΑ)
TOY Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ J. P. GETTY
(β)

ΖΩΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΣΤΑ,
ΜΑΛΛΙΑ, ΜΟΥΜΙΕΣ,
ΕΛΕΦΑΝΤΟ∆ΟΝΤΟ,
∆ΕΡΜΑ,ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ
∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΗΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ, ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ,
ΡΗΤΙΝΕΣ, ΕΛΑΙΑ, ΚΕΡΙ

ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΓΥΑΛΙ,
ΥΑΛΩΜΑΤΑ

ΠΕΤΡΑ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ,
ΟΡΥΚΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υ
Ή
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟ Υ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ANTIKEIMENOY
Ή ΕΡΓΟΥ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ΟΚΙΜΕΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΚΘΕΣΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
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2.3 Νοµικό καθεστώς
Για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των
εργασιών συντήρησης πρέπει να ληφθεί υπόψη η νοµοθεσία που ισχύει διότι τα αντικείµενα
που θα διαχειριστεί ανήκουν στην παγκόσµια πολιτισµική ή φυσική κληρονοµιά. Όταν ένα
σύστηµα τεθεί σε χρήση από ένα δηµόσιο οργανισµό είναι πιθανό να χρειαστεί κάποια
διαβάθµιση ασφάλειας στην πρόσβαση, την εισαγωγή και την τροποποίηση της πληροφορίας.
Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις διαδικασίες της συντήρησης
εµπλέκεται σχεδόν πάντα το Υπουργείο Πολιτισµού είτε πρόκειται για έργα που ανήκουν στο
δηµόσιο είτε πρόκειται για έργα που ανήκουν σε ιδιώτες. Όποιος κατέχει «αρχαία»
αντικείµενα είναι υποχρεωµένος να τα δηλώνει13 να τα διαφυλάσσει και να τα συντηρεί14.
Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε έργα ή µνηµεία που έχουν κατασκευαστεί πριν
από το 1830 χρειάζεται ειδική άδεια15. Αρχικά χρειάζεται άδεια για την εκπόνηση µελέτης
των προτεινόµενων εργασιών συντήρησης, εκπόνηση της µελέτης και έγκρισή της από το
Τοπικό ή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για κηρυγµένα νεώτερα
µνηµεία και τα έργα εξέχουσας καλλιτεχνικής ή ιστορικής σηµασίας.
Έτσι, εφόσον στο σύστηµα συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για µελέτες προτεινόµενων
εργασιών συντήρησης πρέπει να προβλεφθούν τα σχετικά πεδία για την υποβολή, έγκριση
κ.τ.λ.
Για τη φωτογράφηση δηµοσίευση ή εκµετάλλευση έργων τέχνης, αντικειµένων ιστορικής
ή καλλιτεχνικής αξίας είναι υπεύθυνο του Υπ.Πο. και χρειάζεται ειδική άδεια. Για τη χρήση
και εκµετάλλευση φωτογραφικού υλικού από τον ίδιο το φωτογράφο, που συχνά είναι ο ίδιος
ο συντηρητής ισχύει ο νόµος για την πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και
πολιτιστικά θέµατα.16
Για αντικείµενα που ανήκουν στην εκκλησία χρειάζεται η έγκριση από το συµβούλιο της
εκκλησίας και άδεια από την αρµόδια µητρόπολη ή από την αρχιεπισκοπή.
Τα προϊόντα της τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης ανήκουν στον συντηρητή εκτός
αν αυτός δεσµεύεται από κάποια άλλη σύµβαση ή συµφωνία ή αν είναι αποτέλεσµα
συνεργασίας του ή απασχόλησής του σε υπηρεσία του δηµοσίου, µουσείου ή άλλου
ιδρύµατος17. Όπως αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλµατος18:
Κ.Ν. 5351 Φ.Ε.Κ. 275 Α’/24-8-1932 άρθρα 5-8 και 14.
Κωδικοποίηση Νόµου5351/1932 ΦEK 275/A'/24.8.1932 άρθρο 12
15 Κωδικοποίηση Νόµου5351/1932 ΦEK 275/A'/24.8.1932 άρθρο 52
16 Ν 2121 Φ.Ε.Κ. 4-3-1993
17 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα Ν 2121 Φ.Ε.Κ. 4-3-1993 άρθρο 8
13
14

18

«Τα πάσης φύσεως τηρούµενα αρχεία των συντηρηµένων ή συντηρούµενων έργων,
αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συντηρητή ο οποίος είχε ή έχει την ευθύνη της
συντήρησής τους και δηµοσιεύονται από αυτόν. ∆εν είναι ασύµβατη προς την παρούσα
δεοντολογία η κατοχύρωση και η εµπορική εκµετάλλευση µέσα σε θεµιτά και αξιοπρεπή
πλαίσια που δεν αντιβαίνουν τις αρχές του επαγγέλµατος, µεθόδων, τεχνικών και υλικών που
προέκυψαν από πρωτότυπη επιστηµονική έρευνα του συντηρητή.»
Η τήρηση αρχείου από τον συντηρητή, εφόσον σε αυτό συµπεριλαµβάνονται προσωπικά
δεδοµένα, πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δηλαδή το Νόµο 2472/9719. Σύµφωνα
µε απόφαση της παραπάνω αρχής20 σε περίπτωση τήρησης αρχείου µε προσωπικά στοιχεία
πελατών, υπευθύνων και άλλων εµπλεκοµένων στη διαδικασία συντήρησης χρειάζεται η
συµπλήρωση ειδικών δελτίων όπου καθορίζεται εκτός των άλλων και ο σκοπός της τήρησης
του αρχείου επακριβώς ενώ απαιτείται η γνωστοποίησή του µέσω του τύπου.

Φ,Ε.Κ. 24-3-2000 αρ. φ. 382.
Νόµος υπ' αριθ. 2472 ΦΕΚ Α 50 “Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα”
20 Απόφαση 408. Ενηµέρωση υποκειµένων επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου,
Φ.Ε.Κ. 11-12-1998 αρ. φ. 1250
18
19
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3.0 Η τεκµηρίωση στη συντήρηση
3.1 Η αναγκαιότητα της τεκµηρίωσης στη συντήρηση

Η

συντήρηση είναι µια επιστήµη που αναπτύχθηκε µε κύριο σκοπό της τη διατήρηση

των καταλοίπων της πολιτισµικής και της φυσικής κληρονοµιάς.

Η άµεση επαφή του συντηρητή µε τα αντικείµενα της πολιτισµικής ή της φυσικής
κληρονοµιάς του δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης και αναγνώρισης
λεπτοµερειών που συχνά καθορίζουν µια εποχή ή ένα καλλιτέχνη. Όλα τα δεδοµένα που
προκύπτουν από τη συνάντηση του συντηρητή µε το αντικείµενό του είναι αναγκαίο να
τεκµηριώνονται, να καταγράφονται και να διατηρούνται.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλµατος του συντηρητή, µια που αυτός επεµβαίνει σε
µοναδικά, ανεκτίµητα και αναντικατάστατα αντικείµενα της παγκόσµιας πολιτισµικής
κληρονοµιάς, το επάγγελµά του διέπεται από αυστηρούς δεοντολογικούς κανόνες21. Έτσι, η
τεκµηρίωση όλων των σταδίων των εργασιών συντήρησης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική
και δεν µπορεί να παραβλεφθεί για κανένα λόγο.
Κάθε φορά που ένα αντικείµενο της πολιτισµικής κληρονοµιάς αναλύεται, εξετάζεται,
υπόκειται σε δειγµατοληψία, επέµβαση συντήρησης ή που µεταβάλλεται ή υφίσταται κάποια
φθορά πρέπει να τηρείται αρχείο καταγραφής των παραπάνω το οποίο πρέπει να συνοδεύει
πάντα το αντικείµενο.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας της
συντήρησης22: «Τα έγγραφα και το εν γένει υλικό τεκµηρίωσης, πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύουν το συντηρούµενο αντικείµενο και να περιλαµβάνουν τα διαγνωστικά στοιχεία από
την εξέταση των δοµικών υλικών που το αποτελούν, τα αίτια της διάβρωσής του και τους
κινδύνους που συνεπάγεται η µη συντήρησή του, την αναλυτική περιγραφή των επεµβάσεων
συντήρησης και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και κάθε άλλη συναφή πληροφορία
που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αναπόσπαστο µέρος
του έργου και πρέπει να είναι διαθέσιµα σε κάθε νόµιµη πρόσβαση.»
Η τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης επιτυγχάνεται µε την σύνταξη τεχνικών δελτίων
συντήρησης, σύνταξη µελετών και προµελετών, αναφορές τεχνικών εξετάσεων και αναλύσεων,
21
22

Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, ΦΕΚ 24-3-2000 αρ.φ. 382
ΦΕΚ 24-3-2000 αρ.φ. 382

συµπλήρωση δελτίων καταγραφής και περιλαµβάνει φωτογραφική τεκµηρίωση (µε διάφορες
µεθόδους), γραφική τεκµηρίωση (σχέδια, γραφικές απεικονίσεις, διαγράµµατα, γραφική
απεικόνιση φθορών και επεµβάσεων συντήρησης, τοπογραφικά σχέδια, χάρτες, σχεδιαστικά
σκαριφήµατα κ.ά.) και τεκµηρίωση µε οπτικοακουστικά µέσα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης αλλά και µετά από αυτές γίνεται τεχνική
εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή των εργασιών που γίνονται ή έγιναν. Στο τέλος
συντάσσεται ένα τεχνικό δελτίο στο οποίο υπάρχουν καταγεγραµµένες όλες οι εργασίες που
έγιναν καθώς και φωτογραφικό υλικό και αυτό παραδίδεται στο µουσείο, την αρµόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων, τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο και αντίγραφό του παραµένει στο
αρχείο του συντηρητή. Το δελτίο αυτό είναι απαραίτητο για την ενηµέρωση των συντηρητών
που θα κληθούν να επέµβουν στο αντικείµενο στο µέλλον και πρέπει να γνωρίζουν µε ακρίβεια
τι επεµβάσεις έχουν γίνει στο αντικείµενο, µε τι υλικό, ποια µέθοδο και µε τι σκοπό.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης συχνά ο συντηρητής κρατά σηµειώσεις ή
τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το έργο διαρκεί για µακρύ
χρονικό διάστηµα ή όταν εµπλέκονται σε αυτό πολλοί εργαζόµενοι.
Όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Συντήρησης23: «Η
τεκµηρίωση αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς πρέπει να περιλαµβάνει την
καταγραφή της διαγνωστικής εξέτασης, επεµβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης και
άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτή η τεκµηρίωση γίνεται µέρος της πολιτισµικής κληρονοµιάς
και πρέπει να είναι διαθέσιµη για την κατάλληλη χρήση.»
Η τεκµηρίωση είναι απαραίτητη και υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της συντήρησης.
Όπως αναφέρεται και στο Commentaries to the Guidelines for Practice του AIC.24 :
«Η υποχρέωση για τεκµηρίωση δεν µπορεί να παραβλεφθεί για κανένα λόγο. Όλες οι
καταγραφές πρέπει να περιλαµβάνουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η τεκµηρίωση το
όνοµα αυτού που την κάνει και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της. Κάθε φορά που ένα
αντικείµενο της πολιτισµική κληρονοµιάς αναλύεται, εξετάζεται, υπόκειται σε δειγµατοληψία,
επέµβαση συντήρησης ή που µεταβάλλεται από οποιοδήποτε αίτιο ή παθαίνει κάποια φθορά
πρέπει να τηρείται αρχείο καταγραφής των παραπάνω.»
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ενισχύονται τρόποι για τη διατήρηση αυτής της
πληροφορίας, διότι έτσι η πληροφορία δεν θα πεθαίνει µαζί µε τον συντηρητή, όπως γινόταν
παλαιότερα.

European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations-E.C.C.O, Professional Guidelines:
The Profession and the Code of Ethics. The Conservator – Restorer: The Profession, Brussels, 11 June
1993
24 AIC, Code of Ethics and Guidelines for Practice, http://palimpsest.stanford.edu/aic/pubs/ethics.html
23

Έτσι, η χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης διευκολύνει την πρόσβαση στα
δεδοµένα της συντήρησης και ευνοεί την τυποποίηση και είναι πολύ σηµαντική για τη
διατήρηση και τη διαχείριση της πληροφορίας που προκύπτει από τη συντήρηση.

3.2 Προϊόντα
συντήρησης

της

τεκµηρίωσης

των

εργασιών

Η τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης έχει σχεδόν πάντα ως αποτέλεσµα κάποιου
είδους έντυπη αναφορά δηλαδή:
- ∆ελτίο καταγραφής
- ∆ελτίο εργασιών συντήρησης
- ∆ελτίο δανεισµού αντικειµένου
- Προµελέτη της κατάστασης διατήρησης
- Προµελέτη της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών συντήρησης.
- Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών συντήρησης.
- Οικονοµοτεχνική µελέτη προτεινόµενων εργασιών συντήρησης.
- Χρονοδιάγραµµα εργασιών συντήρησης.
- Ηµερολόγιο εργασιών συντήρησης.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω αποτελούν εργασία ρουτίνας για τα εργαστήρια
συντήρησης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και για τα ιδιωτικά εργαστήρια συντήρησης. Πολλά
εργαστήρια έχουν δηµιουργήσει πρότυπα δελτίων και αναφορών για να διευκολύνουν και να
επιταχύνουν αυτό το στάδιο εργασίας.
Η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης µπορεί
να επιταχύνει, να οργανώσει µε ορθότερο τρόπο και να κάνει αποδοτικότερες αυτές τις
διαδικασίες.

3.3 Χρησιµότητα των πληροφοριών τεκµηρίωσης
εργασιών συντήρησης στην αρχαιολογική µελέτη

των

Οι διαδικασίες της συντήρησης των υλικών καταλοίπων συχνά αποκαλύπτουν
πολύτιµα δεδοµένα για την αρχαιολογική έρευνα. Η στενή επαφή του συντηρητή µε το
αντικείµενό του επιτρέπει τη σε βάθος κατανόηση του υλικού του. Αυτές οι πληροφορίες

σπάνια φτάνουν στους αρχαιολόγους - µελετητές ενώ δεν είναι σπάνιο τα δεδοµένα της
τεκµηρίωσης να χαθούν σε αρχεία, φακέλους, ερµάρια.
Με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης παρέχεται
η δυνατότητα για την οργάνωση και διαφύλαξη της πληροφορίας που µπορεί να είναι χρήσιµη
στην αρχαιολογική έρευνα και µελέτη. Έτσι, η χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης
των εργασιών συντήρησης διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ αρχαιολόγων συντηρητών
προσφέροντας ένα υπόβαθρο για συνεργασία.
Οι πληροφορίες που µπορεί να αντλήσει ο αρχαιολόγος από το σύστηµα τεκµηρίωσης
εργασιών συντήρησης µπορεί να είναι πληροφορίες διαχειριστικής και θεµατικής
τεκµηρίωσης.
Οι πληροφορίες της διαχειριστικής τεκµηρίωσης είναι χρήσιµες για την ορθή
διαχείριση και µεταχείριση του αντικειµένου. Ενώ οι πληροφορίες της θεµατικής
τεκµηρίωσης βοηθούν την αρχαιολογική µελέτη και ερµηνεία.
Η εξέταση του αντικείµενου από το συντηρητή µπορεί να δώσει πληροφορίες για
επιγραφές, υπογραφές ή χαρακτηριστικά σηµάδια. Τέτοιου είδους στοιχεία τις
περισσότερες φορές αποκαλύπτονται µετά από τον καθαρισµό του αντικειµένου Η
καταγραφή επιγραφών, υπογραφών κ.τ.λ. σε οµάδες αντικειµένων µπορεί να δώσει
χρήσιµα αποτελέσµατα επί του συνόλου µιας συλλογής. Έτσι η τεκµηρίωση των
εργασιών συντήρησης µπορεί να δώσει στοιχεία για τη χρονολόγηση µε ιστορικά
στοιχεία όταν αποκαλύπτει µια χρονολογία ή κάποιο άλλο στοιχείο.
Η τεχνική εξέταση και ιδιαίτερα οι πληροφορίες από εξετάσεις και αναλύσεις δίνουν
πολύτιµα στοιχεία για την τεχνολογία κατασκευής ενός αντικειµένου ή τη σύσταση ενός
φυσικού καταλοίπου κι ακόµη περισσότερο για την εσωτερική δοµή του που
διαφορετικά θα παρέµενε άγνωστη στο µελετητή.
Η καταγραφή των παλαιότερων επεµβάσεων που έχει υποστεί το αντικείµενο µπορεί
να δώσει σηµαντικές πληροφορίες. Οι επεµβάσεις µπορεί να αποτελέσουν στοιχείο
µελέτης για τον τρόπο προστασίας ή επιδιόρθωσης που έχει ακολουθηθεί και τα υλικά µε
τα οποία έχουν γίνει δίνουν στοιχεία για την τεχνολογία και το αισθητικό ύφος της
εποχής.
Η καταγραφή των φθορών και η εκτίµηση των αιτίων τους µπορεί να δώσει στοιχεία για τη
χρήση ή τη λειτουργία ενός αντικειµένου. Οι φθορές που οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια
δίνουν πληροφορίες και για το περιβάλλον που βρισκόταν το αντικείµενο.

Κατά τη διαδικασία της συντήρησης µπορεί να αποκαλυφθούν διάφορα στοιχεία
όπως κατάλοιπα που συνδέονται µε το αντικείµενο π.χ. µικροπανίδα και µικροχλωρίδα,
κρυµµένα αφιερώµατα σε ναούς κ.ά.
Με την ανάκτηση πληροφοριών για τη συντήρηση ο αρχαιολόγος ενηµερώνεται για κάθε
νέα επέµβαση καθαρισµού, στερέωσης κ.τ.λ. που έχει υποστεί το αντικείµενο.
Τα στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου συντηρητή για κάθε εργασία είναι διαθέσιµα από το
σύστηµα και έτσι µπορούν να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο θέµα, να
αξιολογηθούν εργασίες, ή ακόµη και να ζητηθούν ευθύνες.
Ορισµένες διαδικασίες της συντήρησης όπως ο καθαρισµός και η αισθητική αποκατάσταση,
µπορεί να µεταβάλλουν τη µορφή του αντικειµένου. Είναι σηµαντικό ο αρχαιολόγος –
µελετητής να έχει πρόσβαση στα αρχεία που τεκµηριώνουν αυτές τις επεµβάσεις καθώς και στα
φωτογραφική αρχεία που παρουσιάζουν την παλαιότερη κατάσταση του αντικειµένου.
Ακόµη διευκολύνονται οι διαδικασίες για την έκθεση, µεταφορά ή δανεισµό του
αντικειµένου διότι υπάρχουν οργανωµένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και υπάρχει η
δυνατότητα υποστήριξης δελτίου δανεισµού.
Έτσι, η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωση µπορεί να βοηθήσει την
αρχαιολογική µελέτη και να βελτιώσει την επικοινωνία µεταξύ αρχαιολόγων
συντηρητών.

3.4 Η ηλεκτρονική τεκµηρίωση στη συντήρηση
3.4.1 Γενικά
Οι διαδικασίες τήρησης αρχείων και τεκµηρίωσης εργασιών συντήρησης είναι εργασίες
ρουτίνας αλληλένδετες µε την άσκηση του επαγγέλµατος του συντηρητή.
Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για αυτές τις εργασίες έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά
χρόνια χωρίς ωστόσο να έχει εξαπλωθεί και εξειδικευθεί όσο θα ήταν αναµενόµενο µε
δεδοµένη την ανάγκη που υπάρχει.
Το 1990 στο συνέδριο του AIC25 στο Richmond παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα
µελέτης σχετικά µε τη χρήση Η/Υ από τα µέλη του AIC, του IIC και του UKIC. Είναι
χαρακτηριστικός ο µικρός αριθµός δείγµατος, µόλις 29 άτοµα ανταποκρίθηκαν σε µια έρευνα
που οργανώθηκε από τα τρία µεγαλύτερα ινστιτούτα συντήρησης του κόσµου.
Το αποτέλεσµα έδειξε ότι οι συντηρητές χρησιµοποιούν τα κλασικά προγράµµατα
επεξεργασίας κειµένου του εµπορίου, µη εξειδικευµένα διαχειριστικά προγράµµατα και
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µερικά προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας. Όµως σχεδόν όλοι έδειξαν ενδιαφέρον για τις
εφαρµογές των υπολογιστών και δήλωσαν ότι ελπίζουν σε πιο εξειδικευµένα προγράµµατα.
Σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή ερωτήµατα που κατά καιρούς δηµοσιεύονται στις λίστες
συζητήσεων για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων για τη συντήρηση ή γενικότερα για
τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη συντήρηση δε φαίνεται να υπάρχει µεγάλη
ανταπόκριση.
Από το 199626 υπήρξε η πρόθεση από το Getty Center για τη δηµιουργία ενός on-line
συστήµατος µε τεχνικά δελτία συντήρησης χωρίς όµως να έχει δοθεί µέχρι στιγµής συνέχεια.
Τα πρώτα ηλεκτρονικά συστήµατα τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης έγιναν µε
αντικείµενο τη συντήρησης χαρτιού και αρχειακού υλικού µε σκοπό κυρίως την ταχύτερη
παραγωγή δελτίων. Τέτοια συστήµατα υπάρχουν στο Ινστιτούτο Harry Ransom Humanities
Research Center που στεγάζει τη βιβλιοθήκη και τη συλλογή έργων τέχνης του πανεπιστηµίου
του Τέξας και το σύστηµα του εργαστηρίου συντήρησης χαρτιού Western Regional Paper
Conservation Laboratory που είναι παράρτηµα του Μουσείου Καλών Τεχνών του Σαν
Φρανσίσκο. Το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης που χρησιµοποιεί έχει ως κύριο σκοπό
του την παραγωγή δελτίων συντήρησης χάρτινων αντικειµένων, εκθέσεις προτεινόµενων
εργασιών συντήρησης, αναφορές κατάστασης διατήρησης και αποτελέσµατα εξετάσεων27.
Ένα πρόγραµµα για τη συλλογή και διαχείριση πληροφοριών σχετικά µε τη γενική
περιγραφή της κατάστασης διατήρησης αρχειακού και οπτικοακουστικού υλικού είναι το
πρόγραµµα Calipr έχει σκοπό του. Κατασκευάστηκε από το τµήµα Συντήρησης Αρχειακού
Υλικού του πανεπιστηµίου του Berkeley και διατίθεται δωρεάν για χρήση από την
ηλεκτρονική σελίδα της βιβλιοθήκης του πανεπιστηµίου28.
Το Calipr περιλαµβάνει 3 µικρές ενότητες πληροφοριών: α. αριθµός, τίτλος, συγγραφέας,
είδος (βιβλίο, φιλµ, µαγνητική ταινία, φωτογραφία), β. κατάλογο µε επιλογές ΝΑΙ/ΟΧΙ σε 13
πιθανές καταστάσεις του αντικειµένου, όπως: απώλεια του αντικειµένου, απώλεια σελίδων ή
τµηµάτων, φθορές κ.ά. και γ. τη θέση που βρίσκεται το αντικείµενο. Το πρόγραµµα περιέχει
λίγες και αδόµητες πληροφορίες και αποτελεί κυρίως συµπληρωµατικό πρόγραµµα
διαχείρισης βιβλιοθήκης.
Η Εθνική βιβλιοθήκη της Αυστραλίας είχε ξεκινήσει από το 1986 ένα πρόγραµµα
τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης σε κινητά αντικείµενα από τον καθηγητή Jan Lyall29
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29 Computer News from Australia, Abbey Newsletter, Vol. 10 Number 2 April 1986.
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που όµως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίησή
του.

3.4.2 Η ηλεκτρονική τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης στο
internet
Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
υπάρχουν πλέον διαθέσιµες στο internet
αρκετές σελίδες µε περιεχόµενο την
ηλεκτρονική τεκµηρίωση στη συντήρηση,
την παρουσίαση εργασιών συντήρησης µε
εκπαιδευτικό σκοπό καθώς και µερικές
εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων.
Το 1999 το Institute of Arts της
Minneapolis και το Upper Midwest
Conservation Association παρουσίασε

Εικόνα 3.1. Investigating Renaissance

µια έκθεση µε θέµα τη συντήρηση ενός έργου τέχνης. Η έκθεση περιλάµβανε την επί τόπου
συντήρηση µιας ελαιογραφίας µεγάλων διαστάσεων και την παράλληλη τεκµηρίωση και
παρουσίαση των εργασιών συντήρησης µε τη
βοήθεια ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών και
βίντεο

που

κατέγραφαν

τη

διαδικασία,

συνεντεύξεων των συντηρητών, επεξηγηµατικών
κειµένων,

φωτογραφιών, ακτινογραφιών κ.ά.

Παράλληλα σχεδιάστηκε και µια on line
έκθεση µε τίτλο restoration on line30 µε σκοπό
Εικόνα 3.2 Restoration on Line

να προβάλλει τις πληροφορίες που προκύπτουν
από την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης,

να παρουσιάσει την έκθεση σε ευρύτερο κοινό-χρήστες του internet και να τεκµηριώσει τη
διαδικασία για µελλοντική χρήση σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Για την υλοποίηση της έκθεσης σχεδιάστηκε ένα πρόγραµµα µετά από
συνεντεύξεις και συζητήσεις µε συντηρητές, βιβλιογραφική έρευνα και πολλές δοκιµές.
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Το τελικό πρόγραµµα δοµείται σε πέντε κύριες ενότητες.
1. Εισαγωγή, 2. Ηµερολόγιο εργασιών, 3. Η ζωή του έργου, 4. FAQ, 5. Τι συµβαίνει µε
αυτό το έργο. Η εισαγωγή περιέχει γενικές πληροφορίες για το έργο, τους συµµετέχοντες, τη
συντήρηση, µε φωτογραφίες του έργου. Το ηµερολόγιο εργασιών περιέχει φωτογραφίες,
σηµειώσεις, αποσπάσµατα video και ένα γλωσσάριο.
Η ενότητα τι συµβαίνει µε αυτό το έργο παρουσιάζει µε λεπτοµέρεια τις φθορές και τα
προβλήµατα που παρουσίαζε η κατάσταση διατήρησης του έργου. Είναι σχεδιασµένη σε
µορφή καρτελοθήκης για εύκολη αναζήτηση των υποενοτήτων που είναι: κατάσταση
διατήρησης, γενική περιγραφή, ακτινογραφίες, ανατοµία του έργου, στάδια συντήρησης και
περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα. Η ανατοµία παρουσιάζεται µε µια διαδραστική
στρωµατογραφία του έργου, µε πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης κάθε δοµικού
του συστατικού.
Η ενότητα η ζωή του έργου εµφανίζει ένα χρονολογικό πίνακα από το 16ο αι. µέχρι σήµερα
και ο χρήστης παίρνει πληροφορίες για το αισθητικό και κοινωνικό πλαίσιο που επηρέασε το
δηµιουργό του έργου και τις επιδράσεις του έργου στις µετέπειτα γενιές.
Οι FAQ περιέχουν θέµατα για τα οποία ερωτήθηκαν συχνότερα από το κοινό οι
συντηρητές της έκθεσης.
Το restoration online είναι τα µόνο πρόγραµµα που παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη
εικόνα ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης. Η δοµή του είναι
απλουστευµένη και εξυπηρετεί κυρίως εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Μία ακόµη δικτυακή σελίδα µε πληροφορίες για την τεκµηρίωση διαγνωστικών
εξετάσεων και εργασιών συντήρησης είναι η "Investigating the Renaissance31" του Ron
Spronk, Henry Lie, και Robin Marlowe του Straus Center for Conservation, του
πανεπιστηµίου του Harvard. Σε αυτή τη σελίδα περιέχονται πληροφορίες για τρία
φλαµανδικά ζωγραφικά έργα, περιλαµβάνονται περιγραφές των διαγνωστικών µεθόδων
εξέτασης, φωτογραφίες στο ορατό φως το υπέρυθρο και το υπεριώδες, παρουσίαση των
σταδίων συντήρησης µε φωτογραφική τεκµηρίωση, φωτογραφίες δειγµάτων καθαρισµού και
µακροφωτογραφίες.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράµµατα που ασχολείται έµµεσα µε το αντικείµενο
της συντήρησης είναι το πρόγραµµα Narcisse στο οποίο συµµετέχουν πολλά Ευρωπαϊκά
µουσεία, Ινστιτούτα και εργαστήρια και περιέχει µια βάση τεκµηρίωσης φορητών ζωγραφικών
έργων από εργαστήρια συντήρησης και ερευνητικά εργαστήρια µουσείων της Γαλλίας µε
φωτογραφίες των έργων στο ορατή, υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία, ανακλαστογραφίες
31
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υπερύθρου, µακροφωτογραφίες, φωτογραφίες µε πλάγιο φωτισµό καθώς και ακτινογραφικές
εικόνες έργων τέχνης. Στο πλαίσιο του ιδίου προγράµµατος δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο
τεκµηρίωσης έργων τέχνης που χρησιµοποιήθηκε και από το CIDOC και ένα πολύγλωσσο
λεξικό για τη συντήρηση που περιλαµβάνει περισσότερους από 2000 όρους από τους οποίους
για τους 300 έχουν δοθεί ορισµοί και έχουν ήδη µεταφραστεί σε 11 γλώσσες. Η βάση
Narcisse υπάρχει διαθέσιµη στο διαδίκτυο32

3.4.3 Εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων για τη συντήρηση
Οι βάσεις δεδοµένων που υπάρχουν για τη συντήρηση των έργων τέχνης είναι κυρίως
βιβλιογραφικές.
Το Conservation Information Network (CIN) διατίθεται σε συνδροµητές µέσω του
Canadian Heritage Information Network (CHIN)33. Η υπηρεσία περιλαµβάνει τρεις βάσεις
δεδοµένων που πρωτοξεκίνησαν το 1987:
Την BCIN, που είναι µία βιβλιογραφική βάση δεδοµένων για τη συντήρηση.
Τη MCIN, που είναι µία βάση δεδοµένων για υλικά συντήρησης.
Την ACIN, που είναι µία βάση δεδοµένων για εξοπλισµό.
Και οι τρεις αυτές οι βάσεις περιέχουν πολλές πληροφορίες για τη συντήρηση και την
αποκατάσταση της πολιτισµικής κληρονοµιάς..
Το BCIN34 περιέχει περισσότερες από 160.000 αναφορές που περιλαµβάνουν τα Art and
Archaeology Technical Abstracts (ΑΑΤΑ), τεχνικά δελτία συντήρησης, πρακτικά συνεδρίων,
άρθρα, βιβλία, αδηµοσίευτο υλικό από ένα µεγάλο δίκτυο συνεργατών όπως το Canadian
Conservation Institute (CCI), το Conservation Analytical Laboratory (CAL), το Getty
Conservation Institute (GCI), το International Centre for the Study of the Conservation
and the Restoration of Cultural Property (ICCROM), το International Council of
Museums (ICOM), το International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) κ.ά.
Το Conservation OnLine35 (CoOL) είναι ένα πρόγραµµα του πανεπιστηµίου του
Stanford. Το Conservation OnLine απευθύνεται σε ανθρώπους που ασχολούνται µε τη
32
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34 The Bibliographic Database of the Conservation Information Network. Είναι αποτέλεσµα της
συνεργασίας του Canadian Conservation Institute (CCI), του Conservation Analytical Laboratory (CAL),
του Smithsonian Institution, του International Center for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property (ICCROM), του International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) και του
Getty Conservation Institute (GCI).
35 http://palimpsest.stanford.edu/
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συντήρηση, τα µουσεία, τις βιβλιοθήκες και το αρχειακό υλικό. Περιλαµβάνει ένα µεγάλο
αριθµό άρθρων για θέµατα συντήρησης,, όλα σε πλήρες κείµενο. Ακόµη, προωθεί την
παρουσία στο Internet πολλών οργανισµών για τη συντήρηση και τη διατήρηση της
πολιτισµικής κληρονοµιάς.
Το CoOL έχει πολλά ειδικά θέµατα που καλύπτουν τοµείς όπως η τεκµηρίωση, ο
περιβαλλοντικός έλεγχος, η ψηφιακή απεικόνιση έργων τέχνης, η υγεία και ασφάλεια των
συντηρητών. Περιλαµβάνει σε πλήρες κείµενο πολλά περιοδικά συντήρησης όπως το Abbey
Newsletter, το Alkaline Paper Advocate και το Journal of Conservation and Museum
Studies και όπως σχεδόν όλα στο CoOL επιδέχονται ευρετηριασµό επί του πλήρους
κειµένου.
Επίσης, υπάρχει η βάση Conservation and Art Materials Dictionary από το National
Center for Preservation Technology and Training Museum of Fine Arts της Βοστόνης36
που είναι ένα ηλεκτρονικό λεξικό µε όρους τεχνολογίας κατασκευής των έργων τέχνης, όρους
σχετικούς µε τις επεµβάσεις συντήρησης, τα υλικά, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται και
όρους για τη διαγνωστική εξέταση των έργων τέχνης.
Ακόµη υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφής και τεκµηρίωσης των συνθηκών
φύλαξης ή έκθεσης συλλογών. Τα συστήµατα αυτά ανάλογα µε το είδος τους προσφέρουν από
απλή καταγραφή των τιµών της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας, µε εισαγωγή τιµών
ή απευθείας σύνδεση µε τα καταγραφικά µηχανήµατα µέχρι την ανάλυση των δεδοµένων, τη
σύνδεση µε βάση δεδοµένων και δικτυακές σελίδες.
Ένα τέτοιο σύστηµα αυτοµατοποίησης της καταγραφής και τεκµηρίωσης των
περιβαλλοντικών συνθηκών φύλαξης ή έκθεσης συλλογών περιγράφεται από το Image
Permanence Institute37. Το σύστηµα συνίσταται σε ένα σύνολο επιλογών για την εµφάνιση
των δεδοµένων της θερµοκρασίας και της υγρασίας, εφαρµογή για την ανάλυση των
δεδοµένων, βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες
φύλαξης και έκθεσης διαφόρων ειδών αντικειµένων, και µία δικτυακή σελίδα. Κάθε
µεµονωµένη εγγραφή στη βάση δεδοµένων περιλαµβάνει το εύρος των προτεινόµενων τιµών
των περιβαλλοντικών παραµέτρων φύλαξης και έκθεσης, κείµενο και εικόνες που σχετίζονται
µε κάθε είδος αντικειµένου.

http://www.mfa.org/conservation/qsearch.htm
Reilly James M., Nishimura Douglas W., Zinn Edward, Valverde Maria Fernanda
Computerized Information System for Preservation Management
Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology
http://aic.stanford.edu/aic2000/reilly.html

36
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Τα δεδοµένα συλλέγονται αυτόµατα από ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής, ή εισάγονται
από τα δεδοµένα θερµουδρογράφων. Ο συντηρητής εισάγει στο σύστηµα τα είδη των
αντικειµένων που υπάρχουν στη συλλογή επιλέγοντας από λίστα. Το σύστηµα αναλύει τις
παραµέτρους και προσδιορίζει ποιες κατηγορίες αντικείµενων µπορεί να παρουσιάσουν
προβλήµατα διατήρησης, τι είδους µπορεί να είναι οι φθορές που θα εµφανιστούν, µε τι τρόπο
και σε τι έκταση.
Ακόµη το σύστηµα παρέχει µε δύο αλγόριθµους την αυτόµατη ερµηνεία των δεδοµένων
καταγραφής της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας. Ο πρώτος δίνει στον συντηρητή µια
ποσοτική µέτρηση του βαθµού της φυσικής γήρανσης των οργανικών αντικειµένων της
συλλογής. Ο δεύτερος αλγόριθµός δίνει µια ποσοτική ένδειξη της πιθανότητας προσβολής της
συλλογής από µικροοργανισµούς και της σοβαρότητάς της. Αυτή η δυνατότητα είναι εξαιρετικά
χρήσιµη διότι µπορεί να προλάβει σοβαρά προβλήµατα πριν αυτά εµφανιστούν.
Η έλλειψη εξειδικευµένων ηλεκτρονικών συστηµάτων για την τεκµηρίωση των εργασιών
συντήρησης µοιάζει παράδοξη όταν υπάρχει τόσο µεγάλη ανάγκη σε αυτό τον τοµέα. Ένας
από τους κύριους λόγους που συµβαίνει αυτό είναι η έλλειψη ορολογίας και η µεγάλη
ευρύτητα του αντικειµένου. Όποιος θα ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά µε κάτι τέτοιο θα έπρεπε
να οργανώσει τεράστιο όγκο δεδοµένων και θα απαιτείτο πολλών χρόνων συνεργασία µεταξύ
ειδικών επιστηµόνων από διάφορους τοµείς. Ακόµη πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεγάλη
κινητικότητα των τελευταίων ετών στον τοµέα της πολιτισµικής τεκµηρίωσης, η προσπάθεια
για τη δηµιουργία προτύπων και η δηµιουργία σηµαντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων
πολιτισµικής τεκµηρίωσης είχε αφήσει τη συντήρηση προσωρινά µακριά από αυτές τις
διαδικασίες.

3.4.4

Συστήµατα

διαχείρισης

συλλογών

που

περιέχουν

πληροφορίες για την τεκµηρίωση εργασιών συντήρησης
Σε πολλά διαχειριστικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε µουσεία ή σε συλλογές
περιέχονται πεδία καταγραφής της κατάστασης διατήρησης των αντικειµένων καθώς και
ορισµένες πληροφορίες για επεµβάσεις συντήρησης που έχουν γίνει, όπως τον αριθµό του
δελτίου συντήρησης, το όνοµα του υπεύθυνου συντηρητή, την ηµεροµηνία της επέµβασης κά.
Οι πληροφορίες για τη συντήρηση που περιέχονται σε αυτά τα συστήµατα είναι γενικά
αδόµητες και δεν έχουν βάθος.
Ορισµένα από αυτά τα συστήµατα είναι τα παρακάτω:

To KE Emu38 για τη διαχείριση µουσειακών συλλογών, βοτανικών κήπων, συλλογών
φυσικής ιστορίας. Συµπεριλαµβάνει θησαυρό όρων και έχει γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα του
CHIN.
Το Heritage Sentinel Collections Management39 που περιέχει πιο εκτεταµένες
πληροφορίες για τη συντήρηση, αναφορές της κατάστασης διατήρησης, των επεµβάσεων
συντήρησης, αναφορά της κατάστασης διατήρησης για την περίπτωση δανεισµού ή
µεταφοράς..
Το σύστηµα Virtual Collections της Καναδικής εταιρείας GCI40, που χρησιµοποιείται
σε πολλά µουσεία του Καναδά και της νότιας Αµερικής περιλαµβάνει πληροφορίες για την
κατάσταση διατήρησης του αντικειµένου.
Το σύστηµα ADLib41 της ADLIB Information Systems Ltd για τη διαχείριση
βιβλιοθηκών και συλλογών µουσείων που περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση
διατήρησης του αντικειµένου, την ακεραιότητά του, την αναγκαιότητα συντήρησής του και τις
προηγούµενες επεµβάσεις συντήρησης.
Κανένα από τα παραπάνω συστήµατα δεν είναι σχεδιασµένο ειδικά για τη συντήρηση και
έτσι οι πληροφορίες που περιέχουν αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο επιµελητών συλλογών,
εφόρων αρχαιοτήτων κ.ά. Οι πληροφορίες για τη συντήρηση σε όλα τα συστήµατα
διαχείρισης συλλογών που εξετάστηκαν αφορούν κυρίως στην εκτίµηση της κατάστασης
διατήρησης του αντικειµένου.

3.4.5 Ηλεκτρονική τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης στην
Ελλάδα
Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα µικρά διαχειριστικά συστήµατα για χρήση σε ιδιωτικά
εργαστήρια, ενώ στα εργαστήρια συντήρησης του Υπ.Πο. µέχρι σήµερα δεν χρησιµοποιείται
τίποτε σχετικό, αν και υπάρχουν οι προθέσεις για την κατασκευή ενός συστήµατος.
Από το Ε.Μ.Π. και το Βυζαντινό και Χριστιανικό µουσείο έχει κατασκευαστεί ένα
σύστηµα για συντήρηση εικόνων που βασίζεται σε πρότυπο της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης
Αρχαιοτήτων.

http://www.kesoftware.com/kesoft/products/emu/index.html
http://www.sentinelcci.com/index.htm
40 http://www.gci.ca/ANG/fs02/fs0201.html
41 http://www.uk.adlibsoft.com/
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Το σύστηµα του Βυζαντινού και Χριστιανικού µουσείου βασίζεται στη δοµή του τυπικού
δελτίου συντήρησης εικόνων και περιέχει τις ενότητες:
1. Στοιχεία έργου (Είδος, θέµα, ύψος, πλάτος, πάχος, θέση, αρ. αρχείου, ζωγράφος,
χρονολογία, σχόλη, επιγραφές, εικονογραφία, τεχνική, δηµοσιεύσεις, βιβλιογραφία,
παρατηρήσεις, φωτογραφία πριν και µετά τη συντήρηση)
2. Τεχνολογική εξέταση (Ξύλινο υπόστρωµα: είδος ξύλου, σανίδες, επιφάνεια,
συναρµολόγηση σανίδων, τρέσσα, πίσω όψη, Ενδιάµεσο στρώµα: είδος, επιφάνεια που
καλύπτει, είδος υλικού , κόλλα, πάχος, Προετοιµασία: υλικά, χρώµα, αρ. στρωµάτων πάχος
απορροφητικότητα, συνεκτικότητα, µπόλο, χρώµα µπόλου., Προπαρασκευαστικό σχέδιο:
τρόπος εκτέλεσης, αλλαγές σχεδίασης. Στρώµα ζωγραφικής: χρωστικές, συνδετικό, επιφάνεια,
χρωµατικά στρώµατα, µεταλλική επιφάνεια, Στρώµα προστασίας, Παρατηρήσεις)
3. Κατάσταση έργου (Ξύλινο υπόστρωµα: µηχανικές κινήσεις, άλλες φθορές, προσβολή
από µικροοργανισούς, έκταση προσβολής, σαθροποίηση, παλαιότερες επεµβάσεις.,
Προετοιµασία:

χαρακτηριστικά,

Στρώµα

ζωγραφικής:

χαρακτηριστικά,

χρωµατικές

συµπληρώσεις, επιζωγραφίσεις, Άλλα ζωγραφικά στρώµατα, Στρώµα προστασίας: επιφάνεια,
φθορές, Κατάσταση έργου: κρακλέ, Αίτια φθορών: φωτοοξείδωση, υγρασία, θερµοκρασία,
ποιότητα υλικών, τεχνική κατασκευής, προηγούµενες επεµβάσεις, προηγούµενη συντήρηση,
παρατηρήσεις, Κατάσταση έργου)
4. Εργασίες συντήρησης (Αρ. ταξινόµησης, Ξύλινο υπόστρωµα:δειγµατοληψία,
απολύµανση, στερέωση, καθαρισµός, κολλήσεις, συµπλήρωση ξύλου, νέα τρέσσα,
επανασύνδεση σανίδων, παρκετάζ, παρατηρήσεις., Προετοιµασία: δειγµατοληψία, στερέωση,
αισθητική αποκατάσταση., Ζωγραφική επιφάνεια: δειγµατοληψία, προστασία, στερέωση,
καθαρισµός, επιζωγραφίσεις, αποχωρισµός στρωµάτων, αισθητική αποκατάσταση, βερνίκωµα,
παρατηρήσεις,)
5.

Εργαστηριακές

ακτινογράφηση,

εξετάσεις

εκλεκτικός

(Φωτογράφηση,

χρωµατισµός,

καταγραφή

µικροσκοπική
µε

το

παρατήρηση,

σύστηµα

Vasari,

µικροφασµατοσκοπία, περιθλασιµετρία Χ, αέρια χρωµατογραφία, ρεφλεκτογραφία, σχέδια,
όνοµα, επώνυµο, ηµεροµηνία, διάρκεια εργασιών.)
Το σύστηµα αυτό είναι συνεπές στο υπόδειγµα για την εξέταση και συντήρηση φορητών
εικόνων της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Η διαχείριση οµοιόµορφων δεδοµένων,
πληροφοριών για τη συντήρηση φορητών εικόνων, βοηθά στην εξειδίκευσή του και απλοποιεί
αρκετά το σχεδιασµό του.
Το σύστηµα είναι δοµηµένο σε πέντε ενότητες-διαδικασίες που αναλύονται µε βάση τα
δοµικά συστατικά µιας φορητής εικόνας. Στα αρνητικά του είναι η αδυναµία επέκτασής του, ο

περιορισµένος όγκος πληροφοριών που µπορεί να περιλάβει στα πεδία του και τα
περιορισµένα πεδία τιµών που δίνονται ως πολλαπλές επιλογές. Το σύστηµα δεν µπορεί να
ανταποκριθεί µε επιτυχία στην τεκµηρίωση έργων που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όπως για
παράδειγµα στην καταγραφή δεδοµένων από µια φορητή εικόνα µε µετάλλινο υποστήριγµα
διότι προϋποθέτει ότι όλα τα υποστηρίγµατα είναι ξύλινα. Το πεδίο της χρονολόγησης δεν
εµφανίζει τον τρόπο της χρονολόγησης (σχετικός ή απόλυτος) και δεν τεκµηριώνονται οι
πηγές κάθε καταγραφής, καθιστώντας το σύνολο των πληροφοριών αόριστο.
Ακόµη υπάρχουν τα συστήµατα πολιτισµικής τεκµηρίωσης

του Ινστιτούτου

Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας:
Το σύστηµα ΚΛΕΙΩ42 είναι ένα πολιτισµικό πληροφοριακό σύστηµα κατάλληλο τόσο
για µουσειακά αντικείµενα όσο και για µνηµεία. Προορίζεται για ανάπτυξη θεµατικών βάσεων
γνώσεων. Χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό διασύνδεσης, πολλαπλότητα αναφορών και
ταξινοµήσεων, εκτενή χρήση αφηρηµένων σχέσεων και ανάγκη για πολλαπλή (κυρίως µέσω
αναφορών) πρόσβαση. Ο λειτουργικός πυρήνας είναι το Σηµασιολογικό Σύστηµα
Ευρετηριασµού.
Το

σύστηµα

∆ΕΛΤΟΣ43
σύστηµα

είναι

ένα

διαχειριστικής

τεκµηρίωσης για µνηµεία
και διατηρητέα κτίρια,
συνεργάζεται

µε

σύστηµα

ΚΛΕΙΩ,

παρέχει

το

δυνατότητα

εντοπισµού του µνηµείου
σε χάρτη, υποστηρίζει
µεγάλο όγκο δεδοµένων
καθώς και αποθήκευση

Εικόνα 3.3 Φιλόκαλος. Φόρµα εισαγωγής για την κατάσταση
διατήρησης

και επίδειξη πολυµόρφων δεδοµένων(κυρίως εικόνα και ελεύθερο κείµενο). Περιέχει στοιχεία
σχετικά µε την κατάσταση διατήρησης µνηµείων, την λεπτοµερή καταγραφή ανάγκης
επεµβάσεων σε κάθε δοµικό στοιχείο και επεµβάσεων που έχουν γίνει χωρίς έγκριση ή µε
ειδική έγκριση από αρµόδια υπηρεσία. Συνεπές προς το διαχειριστικό χαρακτήρα του δεν
επιτρέπει την σε βάθος τεκµηρίωση τεχνολογικών χαρακτηριστικών, φθορών, επεµβάσεων
συντήρησης.
42
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http://www.csi.forth.gr/ICS_home/Profile/isst_gr.html
http://www.csi.forth.gr/ICS_home/Profile/isst_gr.html

Το σύστηµα ΠΟΛΕΜΩΝ Συντονισµένες Υπηρεσίες Πληροφορικής για την τεκµηρίωση
∆ιαχείριση και Ανάδειξη της πολιτισµικής Κληρονοµιάς44: αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός
συστήµατος Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος µουσείου µε εξασφαλισµένη συµβατότητα πληροφοριακών δοµών, διαδικασιών
και απαιτούµενης τεχνικής υποδοµής για εθνική κλίµακα. Περιέχει αρκετές πληροφορίες
σχετικά µε την κατάσταση διατήρησης του µνηµείου.
Το SIS - TMS45 Το Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (Semantic Index System
SIS) είναι ένα σύστηµα αποθήκευσης πληροφορίας υψηλών επιδόσεων µε µία γενική,
προσαρµοζόµενη επαφή χρήσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την καταγραφή ετερογενών
δεδοµένων, εννοιών και συµπλόκων σχέσεων που εξελίσσονται, σε αντίθεση µε τα
παραδοσιακά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, τα οποία είναι κατάλληλα για
µεγάλους

οµοιογενείς

πληθυσµούς
δεδοµένων. Η ανοικτή
αρχιτεκτονική
συστήµατος

του
επιτρέπει

την

εύκολη

ενσωµάτωσή

του

σε

περιβάλλοντα
ανάπτυξης

πολυµέσων

καθώς και αρµονική
συνεργασία

µε

συστήµατα διαχείρισης
βάσεων

δεδοµένων.

Είναι κατάλληλο για τη

Εικόνα 3.4 Φιλόκαλος. Φόρµα ανάκτησης δεδοµένων εργασιών
συντήρησης

λεπτοµερή παράσταση επιστηµονικής γνώσης, µηχανολογικών σχεδίων ή κατασκευών,
ευρετηριασµού µεγάλων αρχείων, νοµικών πληροφοριών, κ.α. Είναι ιδανικό εργαλείο για τη
δηµιουργία ενός θησαυρού όρων για τη συντήρηση διότι επιτρέπει την πολυιεραρχική
ταξινόµηση, τη διαχείρηση ετερογενών στοιχείων και τη σύνδεση µε άλλους θησαυρούς όπως
ο ΑΑΤ του ιδρύµατος Getty. Λόγω της πολυµορφίας των δεδοµένων της συντήρησης η

Το έργο ΠΟΛΕΜΩΝ εκτελείται από κοινοπραξία της οποίας ηγείται το Ινστιτούτο Πληροφορικής του
Ι.Τ.Ε. και συµµετέχουν το Α.Π.Θ. η Εψιλον Σόφτγουερ Α.Ε., το ΙΣΕΥ, η Ιντρασοφτ Α.Ε. το Μουσείο
Μπενάκη και το Υπ.Πο. – ∆.Α.Μ.∆.
45 http://www.csi.forth.gr/ICS_home/Profile/isst_gr.html
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ανάγκη σύνδεσης του θησαυρού της µε άλλους εξειδικευµένους θησαυρούς είναι περισσότερο
από απαραίτητη.
Στα πλαίσια του µαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα του
∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης έγινε από τους Γ. Ματσαρίδη, ∆.
Παππά και Μ. Χατζηδάκη το σύστηµα FILOKALOS για την τεκµηρίωση των εργασιών
συντήρησης ελαιογραφιών.
Η εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος περιελάµβανε τον καθορισµό οντοτήτων και
των γνωρισµάτων που τις διέπουν και τις σχέσεις που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο όλα
αυτά συνδέονται µεταξύ τους εννοιολογικά.
Η ανάπτυξη του µοντέλου έγινε µε βάση µελέτη απαιτήσεων για ένα προσωπικό σύστηµα
τεκµηρίωσης της κατάστασης διατήρησης και των εργασιών συντήρησης πινάκων, που
προηγήθηκε. Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε είναι το οντοκεντρικό σχεσιακό µοντέλο
(Entity Relational
Model).
Στο σύστηµα
FILOKALOS
έργο

είναι

το
η

κυριότερη
οντότητα. Όλες οι
πληροφορίες
σχετίζονται µε αυτό
διότι

καµία

πληροφορία

δεν

έχει νόηµα χωρίς
την

ύπαρξή

του.

Περιλαµβάνει

και

συσχετίζεται

µε

πληροφορίες

που

Εικόνα 3.5 Φιλόκαλος. Φόρµα ανάκτησης δεδοµένων τεχνολογίας
κατασκευής

έχουν διαχειριστικό, και περιγραφικό χαρακτήρα και έχει βασικά γνωρίσµατα που το
συνοδεύουν. Το µοντέλο αυτό είχε ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών προσωπικού
αρχείου συντηρητή ελαιογραφιών..
H βασική ιεράρχηση έγινε στις παρακάτω οντότητες.
Το έργο

Την τεχνολογία κατασκευής του
Την κατάσταση διατήρησής του
Τις εργασίες συντήρησης
Τις εξετάσεις/αναλύσεις
Τις δοκιµές
Αυτό γίνεται διότι, σύµφωνα µε την ανάλυση απαιτήσεων, το σύστηµα αφορά στη
συντήρηση πινάκων, άρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν
ένα συντηρητή και αποτελούν υλικό για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων και µελετών και βοηθούν
στην οργάνωση των εργασιών συντήρησης.
Οι οντότητες που περιλαµβάνονται συνολικά είναι οι παρακάτω:
Έργο (Περιγραφή, ∆ιαστάσεις, Ζωγράφος, Ιδιοκτήτης, ∆ιαχειριστικές πληροφορίες)
Τεχνολογία κατασκευής (Τελάρο, Υποστήριγµα, Υπόστρωµα/προετοιµασία
Χρωµατικό στρώµα, Βερνίκι, Κορνίζα, Νεώτερα στρώµατα, Προπαρασκευαστικό σχέδιο,
Κατάσταση διατήρησης)
Φθορές (Παλαιότερες επεµβάσεις, Εργασίες συντήρησης, Εργασίες συντήρησης τελάρου,
Εργασίες συντήρησης υποστηρίγµατος, Εργασίες συντήρησης υποστρώµατος , Εργασίες
συντήρησης χρωµατικού στρώµατος/ βερνικιού, Εργασίες συντήρησης κορνίζας)
Εξετάσεις αναλύσεις
∆οκιµές
Το σύστηµα υλοποιήθηκε στο πρόγραµµα access της Microsoft και τοποθετήθηκαν
δεδοµένα από τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Καλαµάτας.
Το σύστηµα Φιλόκαλος είναι αρκετά ικανοποιητικό για χρήση σε µικρά εργαστήρια
συντήρησης ελαιογραφιών. Στα αρνητικά του είναι ότι δε δίνει δυνατότητα για µεγάλο βάθος
πληροφορίας και είναι σχετικά δύσχρηστο λόγω του µεγάλου αριθµού φορµών εισαγωγής που
καλείται να χρησιµοποιήσει ο συντηρητής προκειµένου να εισάγει τα δεδοµένα του. Τέλος,
δεν είναι επαρκές ως προς την φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση που πρέπει να
συνοδεύει την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης.

3.5 Ηλεκτρονικά συστήµατα τεκµηρίωσης συντήρησης vs.
παραδοσιακής τεκµηρίωσης σε χαρτί
Από τις συζητήσεις µε τους πιθανούς χρήστες και ενδιαφερόµενους για την τεκµηρίωση
εργασιών συντήρησης έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει µια διάθεση για την υπεράσπιση της
παραδοσιακής ή της ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης. Στην πραγµατικότητα τα δυο είδη
τεκµηρίωσης δρουν συµπληρωµατικά. Είναι απίθανο να καταργηθεί εντελώς η τεκµηρίωση σε

χαρτί όπως και να βρεθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης που να πληροί τις
προϋποθέσεις για την τεκµηρίωση όλων των αντικειµένων και των διαδικασιών της
συντήρησης µε τρόπο ολοκληρωµένο και οριστικό.
Η αντίληψη ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην τεκµηρίωση
έρχονται σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές τεχνικές τεκµηρίωσης είναι περισσότερο προϊόν
άγνοιας και φοβίας παρά πραγµατικότητα. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τις δυνατότητες
που προσφέρονται από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης
τόσο όσο και το να κατανοήσουµε τα όρια του και τις αδυναµίες του.
Η ηλεκτρονική τεκµηρίωση δεν είναι πανάκεια και η παραδοσιακή τεκµηρίωση σε χαρτί
έχει εδώ και πολλά χρόνια δείξει τις αδυναµίες της. Είναι σηµαντικό ο µελλοντικός χρήστης
να ξεκαθαρίσει τις ανάγκες του ώστε να καταλήξει σε αυτό που του είναι πραγµατικά χρήσιµο
ακόµη και αν δεν πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό. Η επιβάρυνση συστηµάτων µε άχρηστη
πληροφορία είναι σαν τα τεράστια αρχεία µε χιλιάδες φακέλους που κανείς δεν πλησιάζει, αν
και ευτυχώς ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταλαµβάνει πολύ λιγότερο όγκο. Όµως, η χρήση και
η διαχείριση και των δύο είναι εξίσου χρονοβόρα και αναποτελεσµατική.
Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δύο ειδών τεκµηρίωσης παρατίθενται
συνοπτικά στον Πίνακα 3.1 και 3.2.

Ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης εργασιών συντήρησης
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Συγκέντρωση δεδοµένων τεκµηρίωσης
εργασιών συντήρησης
Εύκολος ευρετηριασµός

Χρονοβόρα εισαγωγή δεδοµένων

∆υνατότητα κατάρτισης χάρτη
προτεραιοτήτων
Οµοιόµορφη αντιµετώπιση δεδοµένων

Αρνητική στάση µέρους των χρηστών προς τις
νέες τεχνολογίες
Κόστος κατασκευής

∆υνατότητα άµεσης ανάκτησης δεδοµένων

Κόστος συντήρησης

Έλλειψη εµπειρίας χρηστών

∆ιευκόλυνση επικοινωνίας µεταξύ
Μικρός χρόνος ζωής της υλικής βάσης του
συντηρητών
συστήµατος σε σχέση µε το χαρτί
∆ιευκόλυνση επικοινωνίας µεταξύ
Προβλήµατα συµβατότητας σε νέες τεχνολογίες
συντηρητών και επιστηµόνων άλλων
ειδικοτήτων
Μείωση κόστους από άχρηστες εκτυπώσεις
δελτίων κ.τ.λ.
Οικονοµία χώρου
Πολυδιάστατη αντιµετώπιση της
τεκµηρίωσης
Πίνακας 3.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης
συντήρησης.

Παραδοσιακή τεκµηρίωση εργασιών συντήρησης σε χαρτί
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Σχετικά µεγάλος χρόνος ζωής χαρτιού

∆ιάσπαρτα δεδοµένα

Χαµηλό κόστος

Συχνή απώλεια δεδοµένων

Εύκολα διαθέσιµα µέσα τεκµηρίωσης
(χαρτί, µολύβι)
Εύκολη αλλαγή δοµής των δεδοµένων

Ανοµοιόµορφη διαχείριση

∆υνατότητα πληρέστερης τεκµηρίωσης µε
προσχέδια, σηµειώσεις κ.ά.

∆ιαιώνιση προβληµάτων ορολογίας
Αδυναµία καθιέρωσης προτύπων σε ευρεία
κλίµακα
Αδυναµία εξαγωγής συνδυαστικών αποτελεσµάτων
∆υσκολία διαχείρισης δεδοµένων από πολλούς
χρήστες

Πίνακας 3.2: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα παραδοσιακής τεκµηρίωσης σε χαρτί.

Εικόνα 3.6. Αποτύπωση φθορών
και παλαιότερων επεµβάσεων σε
τοιχογραφίες

Εικόνα 3.7 Χάρτης Υγρασίας

Εικόνα 3.8 Φορητή εικόνα, Η Ψηλάφηση του Θωµά, 18ος αι. Πριν και µετά
από τις εργασίες συντήρησης.

Εικόνα 3.9 Τοµή δείγµατος ζωγραφικής
επιφάνειας και προετοιµασίας φορητής εικόνας
18ου αι.

Εικόνα 3.10 Ελαιογραφία
σε µουσαµά, 20ος αι.
Μακροφωτογράφηση

Φωτογραφική τεκµηρίωση εργασιών συντήρησης

4.0 Προσέγγιση στην πληροφορία που απαιτείται για
την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης
4.1 Συγκέντρωση και επεξεργασία προτύπων και δελτίων

Γ

ια τις ανάγκες της εργασίας συλλέχθηκαν 59 πρότυπα και υποδείγµατα για τεχνικά
δελτία συντήρησης, προµελέτες συντήρησης, µελέτες συντήρησης, δελτία δανεισµού

αντικειµένων, δελτία καταγραφής κ.ά. Τα πρότυπα αυτά συγκεντρώθηκαν από το Υπ.Πο.
(∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων), µουσεία (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Αθήνας, Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας της Τέχνης Ορεστιάδας, Λαογραφικό Μουσείο
Καλαµάτας κ.ά.), ιδιωτικά εργαστήρια συντήρησης, εκπαιδευτικούς φορείς (Τ.Ε.Λ. Τ.Ε.Ι.,
Τ.Ε.Ε. Ι.Ε.Κ.), διεθνείς οργανισµούς και ινστιτούτα (ICOM, IIC, AAC, CIN κ.ά.) και από
βιβλιογραφικές αναφορές.
Αναλυτικά τα πρότυπα που συλλέχθηκαν και µελετήθηκαν είναι:
- Υπόδειγµα εντύπου του Υπ.Πο. για την εξέταση και συντήρηση τοιχογραφιών.
- Υπόδειγµα εντύπου του Υπ.Πο. για την εξέταση και συντήρηση φορητών εικόνων.
- Υπόδειγµα εντύπου του Υπ.Πο. για την εξέταση και συντήρηση ξύλου – ξυλογλύπτου.
- Πρότυπο για την εξέταση, µελέτη και συντήρηση τοιχογραφιών του Paolo Mora46.
- Πρότυπο για την εξέταση και συντήρηση τοιχογραφιών του ICOM.
- ∆ελτίο δανεισµού φορητής εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς.
- ∆ελτίο καταγραφής φθορών και εργασιών συντήρησης φορητής εικόνας του τµήµατος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του 4ου Τ.Ε.Λ. Αθήνας.
- ∆ελτίο εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
Αθήνας.
- ∆ελτίο συντήρησης εικόνων του εργαστηρίου συντήρησης του Βυζαντινού και
Χριστιανικού Μουσείου Αθήνας.
- Πρότυπο δελτίου συντήρησης φορητής εικόνας του τµήµατος συντήρησης έργων τέχνης
και αρχαιοτήτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
- Πρότυπο δελτίου συντήρησης χαρτιού και αρχειακού υλικού του τµήµατος συντήρησης
έργων τέχνης και αρχαιοτήτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
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Mora P., Mora L., Philippot P., The Conservation of Wall Paintings,Butterworths, 1985.

- Πρότυπο δελτίου συντήρησης χαρτιού του SCMRE47.
- Πρότυπο δελτίου εξέτασης χαρτιού και αρχειακού υλικού του SCMRE.
- Φόρµα εισαγωγής στοιχείων για την κατάσταση διατήρησης αρχειακού υλικού του
προγράµµατος Calipr του τµήµατος Συντήρησης Αρχειακού Υλικού του Berkeley.
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών της Εθνικής βιβλιοθήκης της Αυστραλίας.
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών του Αµερικάνικου Ινστιτούτου Συντήρησης
(A.I.C.)
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών του Office of Risk Management του Smithsonian
Institution.
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών της Minnesota Historical Society
- Πρωτόκολλο αντιµετώπισης καταστροφών σε µουσεία και συλλογές της Shelley
Reisman Paine.
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών του Solinet..
- Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών της Western Association for Art Conservation.
- Τεχνικό δελτίο αντιµετώπισης καταστροφών του Northeast Document Conservation
Center.
- ∆ελτίο καταγραφής του Institute for Conservation Management για µετάλλινα
αντικείµενα.
- ∆ελτίο προµελέτης της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών
συντήρησης τοιχογραφιών του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο συντήρησης τοιχογραφιών του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο προµελέτης της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών
συντήρησης φορητών εικόνων του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο συντήρησης φορητών εικόνων του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο συντήρησης ελαιογραφιών του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο προµελέτης της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών
συντήρησης ξύλινων αντικειµένων και ξυλογλύπτων του εργαστηρίου συντήρησης ars longa vita
brevis.
- ∆ελτίο συντήρησης ξύλινων αντικειµένων και ξυλογλύπτων του εργαστηρίου συντήρησης
ars longa vita brevis.
- ∆ελτίο συντήρησης χάρτινων αντικειµένων και αρχειακού υλικού του εργαστηρίου
συντήρησης ars longa vita brevis.
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Smithsonian Center for Materials Research and Education.

Ακόµη 17 δελτία
εξέτασης

και

συντήρησης

φορητών

εικόνων, τοιχογραφιών,
ελαιογραφιών, χαρτιού
και αρχειακού υλικού,
µετάλλινων
αντικειµένων,
κεραµικών
αντικειµένων
ιδιώτες

από

συντηρητές

αρχαιοτήτων και έργων
τέχνης.
Επίσης,

Εικόνα 4.1 Καρτέλα καταγραφής του mda µε πεδία σχετικά µε τη
συντήρηση αντικειµένου.

συγκεντρώθηκαν και ελήφθησαν υπόψη δελτία καταγραφής διαχειριστικών πληροφοριών όπως
τα παρακάτω:
- Καρτέλα καταγραφής αντικειµένου του mda48.
- ∆ελτίο εισαγωγής αντικειµένου του mda.
- ∆ελτίο καταγραφής αντικειµένου, του mda
- ∆ελτίο εισαγωγής, εξαγωγής και µεταφοράς αντικειµένου του mda.
- ∆ελτίο καταγραφής λαογραφικών αντικειµένων του µουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας
της Τέχνης Ορεστιάδας και Περιφέρειας.
- ∆ελτίο καταγραφής φορητών εικόνων του µουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας της
Τέχνης Ορεστιάδας και Περιφέρειας.
- ∆ελτίο καταγραφής φορητών εικόνων του Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων Ορεστιάδας.
- ∆ελτίο καταγραφής λαογραφικών αντικειµένων του Λαογραφικού Μουσείου Καλαµάτας.
- Πρότυπο καταγραφής του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
- Το πρότυπο του object ID49. Το πρότυπο αυτό έγινε µε δύο βασικές συµβάσεις: α. ένα
κλεµµένο αντικείµενο δεν µπορεί να επιστραφεί στο νόµιµο ιδιοκτήτη του αν δεν είναι σωστά
τεκµηριωµένο και β. σε περίπτωση κλοπής η πληροφορία σχετικά µε το κλεµµένο αντικείµενο
πρέπει να µπορεί να ταξιδέψει γρήγορα στον κόσµο και να διαδοθεί
οργανισµούς.
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Museum Documentation Association, http://www.mda.org.uk/mansys.htm
http://www.object-id.com/guide/guide_contents.html

σους αρµόδιους

- Το εννοιολογικό πρότυπο αναφοράς του CIDOC50.
- Η ταξινόµηση σε κατηγορίες για την περιγραφή έργων τέχνης του ιδρύµατος J. Paul
Getty.
Όλα τα παραπάνω µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν, και από αυτά προέκυψαν σηµαντικές
πληροφορίες για το είδος της πληροφορίας της συντήρησης, το βάθος της πληροφορίας κατά
περίπτωση, την αξιολόγηση των δεδοµένων, την ευχρηστία των δελτίων κ.ά.
Από τη µελέτη των δελτίων, προτύπων, αναφορών που συλλέχθηκαν διασαφηνίστηκαν οι
σταθερές πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης, οι
οποίες είναι: οι διαδικασίες της συντήρησης επεµβατικής και προληπτικής, η τεχνική εξέταση
που περιλαµβάνει και η καταγραφή γενικών διαχειριστικών πληροφοριών. Αυτές είναι οι
πληροφορίες που παραµένουν αναλλοίωτες και υπάρχουν σε όλα τα δελτία µε κάποιες
διαφοροποιήσεις στην ορολογία. Οι µέθοδοι επέµβασης, τα υλικά, το είδος των εξετάσεων,
αναλύσεων και δοκιµών µεταβάλλονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου και
σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Τα δελτία καταγραφής µουσείων και συλλογών που µελετήθηκαν περιέχουν πλήθος
διαχειριστικών πληροφοριών που δεν είναι πάντα χρήσιµες για την τεκµηρίωση της
συντήρησης. Έτσι, έγινε προσπάθεια να καθοριστούν από αυτό σύνολο οι πληροφορίες που
απαιτούνται για την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης, δηλαδή:
α. Η απαραίτητη πληροφορία για την ταυτοποίηση του αντικειµένου, όπως: είδος,
αριθµός καταγραφής, περιγραφή, χαρακτηριστικά σηµάδια, διαστάσεις, θέση.
β. Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το νοµικό καθεστώς και την άδεια εκτέλεσης
εργασιών συντήρησης.
γ. Πληροφορίες για την ιστορία και τη διαχείριση του αντικειµένου που είναι χρήσιµές
για τη διαπίστωση αιτίων φθορών, κατάσταση διατήρησης και λήψη αποφάσεων σχετικά µε
τις επεµβάσεις συντήρησης που απαιτούνται, όπως ιστορικό, εύρεση, κατασκευή, τόπος
εύρεσης, χρονολόγηση.
δ. ∆ιαχειριστικές πληροφορίες για τη συντήρηση του αντικειµένου, όπως για τη µελέτη,
προµελέτη δελτίο, φωτογραφική σχεδιαστική ή γραφική τεκµηρίωση.
Τα περισσότερα από τα δελτία συντήρησης περιέχουν εξειδικευµένες πληροφορίες
ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο εξειδικεύονται.
Τα δελτία συντήρησης χάρτινων αντικειµένων και αρχειακού υλικού παρουσίασαν γενικά
πιο οργανωµένη δοµή και πεδία λεπτοµερούς καταγραφής λόγω του υποβάθρου από
προηγούµενες εργασίες διαχείρισης βιβλιοθηκών.
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Η καταγραφή των εργασιών συντήρησης συχνά γίνεται σε ελεύθερο κείµενο µε πολλές
παραλλαγές και ασάφειες στην ορολογία που χρησιµοποιείται.
Σε αρκετά δελτία παρατηρήθηκε σύγχυση στον καθορισµό της γενικής τακτικής για την
τεκµηρίωση και τις εξειδικευµένες περιπτώσεις αντικειµένων, είτε πρόκειται για είδος φθοράς,
είτε για είδος επέµβασης. Γενική διαπίστωση ήταν η δυσκολία καθορισµού των ειδών της
φθοράς και η σύγχυση ανάµεσα στα είδη και τα αίτια φθοράς ενός αντικειµένου. Για
παράδειγµα σε ξύλινα αντικείµενα στις φθορές συχνά αναφέρεται η παρουσία ξυλοφάγων
εντόµων αντί για το αποτέλεσµα της προσβολής που είναι η απώλεια υλικού, η αποσάθρωση ή
η µείωση της µηχανικής αντοχής του αντικειµένου.
Σε ορισµένα δελτία ακολουθείται η λογική των πολλαπλών επιλογών για ταχύτερη
καταγραφή φθορών, περιβαλλοντικών συνθηκών, δοκιµών, επεµβάσεων συντήρησης. Αυτή η
µορφή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην in situ καταγραφή πληροφοριών και τη σύνταξη
προµελετών.
Από τη συλλογή των δελτίων, προτύπων, αναφορών κ.τ.λ. καθορίζονται επίσης και οι
ανάγκες για τη δυνατότητα παραγωγής έντυπων αναφορών διαφόρων τύπων. Όπως προκύπτει
από τα παραπάνω οι έντυπες αναφορές που χρειάζεται να υποστηρίξει ένα πληροφοριακό
σύστηµα για τις ανάγκες της συντήρησης είναι:
∆ελτίο εργασιών συντήρησης
∆ελτίο εξέτασης – προµελέτη
Μελέτη κατάστασης διατήρησης, προτεινόµενων εργασιών συντήρησης
Σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών
Από τα παραπάνω το πιο διαδεδοµένο σε χρήση είναι το δελτίο εργασιών συντήρησης
που µπορεί να υπάρξει σε σύντοµη ή σε αναλυτική µορφή.

4.2 Σύνταξη και υποβολή ερωτηµατολογίου
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο51 µε 63 ερωτήσεις
σχετικά µε την τεκµηρίωση και τη χρήση υπολογιστών από συντηρητές, ώστε να διαπιστωθεί
το είδος της πληροφορίας που χρειάζεται για την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης και η
εξοικείωση τω συντηρητών µε τους Η/Υ και τα πληροφοριακά συστήµατα.
Το ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε 46 συντηρητές που εργάζονται στο δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα, ενώ δηµοσιεύτηκε και στο περιοδικό του ελληνικού τµήµατος του
International Institute for Conservation, την άνοιξη του 2000, πρόσκληση ενδιαφέροντος για
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τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και τη συµµετοχή σε συζήτηση σχετικά µε την
ηλεκτρονική τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης. Η υποβολή του ερωτηµατολογίου
ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1999 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2000.
Στις περισσότερες περιπτώσεις εκτός από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου,
προηγείτο ή ακολουθούσε συζήτηση µε σκοπό την αποσαφήνιση ερωτήσεων αλλά και τη λήψη
λεπτοµερέστερων πληροφοριών σχετικά µε την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης έργων
τέχνης και αρχαιοτήτων, τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης στη συντήρηση
και τον καθορισµό της απαραίτητης πληροφορίας.
Οι συντηρητές που ερωτήθηκαν καλύπτουν µια αρκετά ευρεία κλίµακα ηλικιακά και ως
προς το είδος της απασχόλησής τους. Εργάζονται από 1 – 28 χρόνια σε ιδιωτικά εργαστήρια
συντήρησης και σε εργαστήρια συντήρησης του Υπ.Πο. η ηλικία τους κυµαίνεται από 23
µέχρι 60 χρονών, οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι σχολών συντήρησης της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και σχεδόν όλοι χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κάποια φάση της
εργασίας τους.
Οι συντηρητές που ασχολούνται ειδικά µε την τεκµηρίωση εργάζονται κυρίως σε
υπολογιστή χωρίς όµως να χρησιµοποιούν κάποιο ειδικό πρόγράµµα τεκµηρίωσης.
Μόνο ένας συντηρητής χρησιµοποιεί βάση δεδοµένων για τα εισερχόµενα αντικείµενα και
ένας ακόµη δήλωσε ότι ασχολείται µε τη δηµιουργία εξειδικευµένων βάσεων δεδοµένων.
Οι µηχανές αναζήτησης και οι πύλες που χρησιµοποιούν συνήθως για την αναζήτηση
πληροφοριών στο internet είναι το yahoo, altavista, profusion, Art.com, ixquick metasearch
και οι δικτυακοί τόποι που επισκέπτονται για πληροφορίες σχετικά µε θέµατα συντήρησης το
Conservation on line, το site του ICCROM, του ICOM, του Getty Center, του Canadian
Heritage Information Network και τις βάσεις Narcisse52 και τη βιβλιογραφική βάση του
Conservation Information Network (CIN).
Ως πλεονεκτήµατα ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών
συντήρησης σε ένα µουσείο ή υπηρεσία του Υπ.Πο. αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
- Αρχειοθέτηση µε τρόπο πιο χρηστικό από τον παραδοσιακό
- Εύκολη εύρεση δεδοµένων
- Αποτελεσµατικότερη φύλαξη
- ∆υνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία από πολλούς χρήστες
- ∆υνατότητα εύκολης µεταφοράς των πληροφοριών
- Εύκολη χρήση
- Ταχύτητα
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- Λειτουργικότητα
- Συστηµατοποιηµένη καταγραφή πληροφοριών
- ∆υνατότητα ενιαίου τύπου πληροφοριών για κάθε είδος αντικειµένων
- Ασφάλεια δεδοµένων
- ∆υνατότητα επεξεργασίας, διόρθωσης λαθών ή ελλείψεων
- ∆υνατότητα επικαιροποίησης, πρόσθεσης νέων στοιχείων ή προτάσεων
- Ενιαίος τρόπος καταγραφής της πληροφορίας
Ως λόγοι για τους οποίους πρέπει να προφυλάσσονται τα δεδοµένα της συντήρησης
αναφέρθηκαν οι εξής:
- Προφύλαξη των αντικειµένων από επεµβάσεις από µη ειδικούς
- Προφύλαξη των αντικειµένων από λανθασµένες επεµβάσεις που θα γίνουν λόγω
γενίκευσης ενός τρόπου δράσης σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο από µη ειδικούς.
- Προφύλαξη από άτοµα άλλων ειδικοτήτων εκτός συντήρησης που δεν θα κατανοήσουν
το περιεχόµενο και θα προβούν σε κάποια επιζήµια επέµβαση.
Το πρότυπο στο οποίο βασίζεται το δελτίο τεκµηρίωσης που χρησιµοποιούν οι
περισσότεροι συντηρητές είναι συνήθως παραλλαγή κάποιου δελτίου που είτε προέρχεται από
κάποιον άλλο συντηρητή, χωρίς να αποσαφηνίζεται η προέλευσή του, είτε είναι δελτίο της
υπηρεσίας του Υπ.Πο. όπου εργάζονται. Τέλος, επτά συντηρητές απάντησαν ότι το δελτίο
τους συµπληρώνεται σε ελεύθερο κείµενο ανάλογα µε την κάθε εργασία, αξιολογώντας κάθε
φορά τις απαραίτητες πληροφορίες
Ως πρότυπο που χρησιµοποιείται για τη σύνταξη µελετών δηλώθηκε η χρήση µελετών
από άλλους συναδέλφους τους ενώ η περισσότεροι, οι σαράντα από τους σαράντα έξι, δεν
απάντησαν σε αυτή την ερώτηση.
Η έλλειψη οργανωµένης ορολογίας θεωρήθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των
ερωτηθέντων ως µείζον πρόβληµα στην επικοινωνία µεταξύ των συντηρητών αλλά και κατά τη
συνεργασία µε άλλους ειδικούς επιστήµονες. Από τρεις από τους ερωτηθέντες, αναφέρθηκε ότι
αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα λόγω της ύπαρξης εξειδικευµένων κωδίκων επικοινωνίας που δεν
συνιστούν µεν οργανωµένη ορολογία αλλά επιτρέπουν την γρήγορη κατανόηση του θέµατος.
Από πολλούς από τους ερωτηθέντες επισηµάνθηκε η σύγχυση µεταξύ παρόµοιων όρων που
µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες εντυπώσεις και συµπεράσµατα
Ως κριτήριο για τη διαφοροποίηση κατά περίπτωση των δεδοµένων που κρατούνται στη
διαδικασία της τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
- Η πολυπλοκότητα της επέµβασης
- Η συνθετότητα του αντικειµένου

- Το υλικό κατασκευής του αντικειµένου
- Το είδος του αντικειµένου ανάλογα µε το αν πρόκειται για κινητό αντικείµενο ή ακίνητο.
Ο τύπος του δελτίου συντήρησης που συµπληρώνεται δηλώθηκε ότι διαφοροποιείται
σύµφωνα µε το είδος του αντικειµένου δηλαδή µε το αν πρόκειται για φορητή εικόνα,
τοιχογραφία, κεραµικό κ.ά.
Στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συντηρητές για τη σύνταξη δελτίου συντήρησης
αναφέρθηκε ο χρόνος που χρειάζεται για τη συµπλήρωσή του και γενικά κρίνεται
υπερβολικός, η αµέλεια που παρατηρείται λόγω του χρόνου που απαιτείται, η πολυπλοκότητα
των δεδοµένων που χρειάζεται να διαχειριστούν, η αδυναµία προσδιορισµού της απαραίτητης
πληροφορίας.
Η παρακολούθηση ενός έργου συντήρησης µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος
τεκµηρίωσης θεωρήθηκε χρήσιµη53 διότι ακόµη κι όταν απασχολείται µόνο ένα άτοµο για τη
συντήρηση ενός αντικειµένου η συντήρηση είναι µια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ
και χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και σύγκριση της κατάστασης διατήρησής του σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους, διότι επιτρέπει τη σύγκριση δεδοµένων από µετρήσεις
περιβαλλοντικών συνθηκών όπως υγρασίας και θερµοκρασίας, την παρακολούθηση µέσω
φωτογραφιών και διαγραµµάτων κ.τ.λ
Στην ερώτηση από τι εξαρτάται η πρόθεσή σας να προµηθευτείτε ένα σύστηµα
τεκµηρίωσης η δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν το κόστος.
Από όλους σχεδόν τους ερωτηθέντες αναγνωρίσθηκε η ανάγκη δηµιουργίας και χρήσης
ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης αλλά υπάρχει µεγάλη
δυσκολία να γίνει κατανοητό ότι για να γίνει ένα λειτουργικό σύστηµα απαιτείται ακριβής
σχεδιασµός και οργάνωση και φυσικά αρκετός χρόνος και οικονοµική δαπάνη.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προέκυψε το θέµα της διατήρησης και συντήρησης
ηλεκτρονικών συστηµάτων τεκµηρίωσης και τέθηκε το ερώτηµα αν ένα ηλεκτρονικό σύστηµα
τεκµηρίωσης µπορεί να διατηρήσει περισσότερο την πληροφορία από τα παραδοσιακά µέσα
τεκµηρίωσης. Ακόµη επισηµάνθηκε ότι οι συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές κάνουν επισφαλή
την εναπόθεση πολύτιµων δεδοµένων στα συστήµατα.
Από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και τις συζητήσεις µε τους συντηρητές που
συµµετείχαν στην έρευνα διασαφηνίστηκε ότι η απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται να
διαφυλάξει και να διαχειριστεί ένα πληροφοριακό σύστηµα έχει εξαιρετικά µεγάλη
53 Μαζί µε τις παρακάτω περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο: 1.Όταν ένα έργο διαρκεί

πολύ και χρειάζεται η τήρηση αρχείου. 2.Όταν σε ένα έργο εµπλέκονται πολλοί συντηρητές που χρειάζεται
να ενηµερώνονται και να ενηµερώνουν. 3.Όταν γίνονται πολλές εργασίες παράλληλα και χρειάζεται τακτική
καταγραφή των εργασιών. 4.Όταν πρόκειται να αναλάβει διαφορετικός υπεύθυνος κάθε στάδιο εργασίας

πολυµορφία και µπορεί να οργανωθεί µόνο µε τη γενίκευση των διαδικασιών της συντήρησης.
Η γενίκευση των διαδικασιών πρέπει να γίνει µε τρόπο ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν
όλα τα είδη αντικειµένων που µπορεί να απασχολήσουν τον συντηρητή.
Τα αποτελέσµατα από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τη χρήση
ηλεκτρονικών συστηµάτων υποστήριξης της τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης έργων
τέχνης παρουσιάζονται στο παράρτηµα 3 σε µορφή γραφηµάτων.
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5.0 Η ορολογία της συντήρησης

Η

συντήρηση αντικείµενων της πολιτισµικής και φυσικής κληρονοµιάς απαιτεί τη

χρήση εξειδικευµένης ορολογίας σχετικά µε την τεχνολογία κατασκευής των

αντικειµένων, τη διαδικασία και τα είδη φθοράς τους, τα είδη των επεµβάσεων κ.τ.λ.
Η έλλειψη οργανωµένης ελληνικής ορολογίας της συντήρησης οδηγεί σε αδυναµία
ακρίβειας στην τεκµηρίωση, σε ανοµοιογένεια των δεδοµένων, σε ασάφειες στην επικοινωνία
µεταξύ των συντηρητών και κατά τη συνεργασία τους µε άλλους ειδικούς επιστήµονες και
δυσκολεύει τη διαδικασία κατασκευής ενός συστήµατος τεκµηρίωσης..
Η τυποποίηση των δεδοµένων που επιτρέπει η οργανωµένη ορολογία είναι πολύτιµος
βοηθός στην επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ συντηρητών ή µεταξύ συντηρητών και άλλων
ειδικοτήτων καθώς ενισχύει τη σαφήνεια και την ταχύτητα στην ανταλλαγή της πληροφορίας.
Η ορολογία που χρησιµοποιείται για την διατύπωση εννοιών σχετικών µε τις διαδικασίες
της συντήρησης τεχνέργων και οικοδεδοµένων της παγκόσµιας κληρονοµιάς έχει
διαµορφωθεί µε τη χρήση είτε περιγραφικών ελληνικών όρων, είτε δάνειων όρων από άλλες
επιστήµες και τέχνες, (π.χ. φοδράρισµα, ακτινογραφία), είτε από άλλες γλώσσες όπως τα
ιταλικά και τα γαλλικά (π.χ. παρκετάζ, κρακλέ).
Η πολυµορφία των αντικειµένων µε τα οποία ασχολείται η συντήρηση έχει αποτέλεσµα
την ανάγκη χρήσης ορολογίας από τους ευρύτερους τοµείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας
της τέχνης, των φυσικών επιστηµών αλλά και όρους που προέρχονται από παλιές τεχνικές
κατασκευής και επεξεργασίας αντικειµένων.
Η περιγραφή ενός αντικειµένου, η προέλευσή του, η τεχνολογία κατασκευής του και άλλες
τέτοιες γενικές πληροφορίες για να οριστούν χρησιµοποιείται η τρέχουσα ορολογία της
επιστήµης που την περιγράφει που συνήθως είναι η αρχαιολογία, η εθνολογία και η ιστορία
της τέχνης. Προχωρώντας στη διαδικασία διερεύνησης της δοµής του αντικειµένου
χρησιµοποιείται ορολογία της χηµείας, της φυσικής κ.τ.λ. ώστε να περιγραφούν µε σαφήνεια
ερευνητικές και διαγνωστικές µέθοδοι ανάλυσης και εξέτασης καθώς και τα αποτελέσµατα που
προκύπτουν.

Για την περιγραφή και τεκµηρίωση των φθορών ενός αντικειµένου συνήθως
χρησιµοποιούνται περιγραφικοί όροι δανεισµένοι από διάφορους τοµείς.
Το χρωµατικό στρώµα ενός ζωγραφικού έργου τέχνης µπορεί να απολεπίζεται, να
κονιορτοποιείται, να εµφανίζει κενά, απώλειες, φουσκώµατα, εκδορές, αποχρωµατισµό,
χρωµατική αλλοίωση, διαφανοποίηση, αποδυνάµωση, ξεθώριασµα ρωγµάτωση, κ.α.
Ένα µαρµάρινο αντικείµενο µπορεί να υποστεί διάβρωση, ρωγµές, διαλυτοποίηση,
υψοποίηση, ζαχαροποίηση της επιφάνειάς του κ.ά.
Ένα ξύλινο αντικείµενο µπορεί να υποστεί αποσάθρωση, µείωση µηχανικής αντοχής,
κονιορτοποίηση, φωτοξείδωση, θερµική αποικοδόµηση, ρωγµάτωση, χρωµατική αλλοίωση
κ.ά.
Ένα µετάλλινο αντικείµενο µπορεί να παρουσιάζει απώλειες, εκδορές, διάβρωση, ολική
διάβρωση, ενεργό διάβρωση, ηλεκτροχηµική διάβρωση, αναερόβια διάβρωση, οµοιόµορφη
διάβρωση, διάβρωση µε βελονισµούς κ.α.
Ένα ταριχευµένο ζώο µπορεί να εµφανίζει αποσύνθεση, χρωµατική αλλοίωση, προσβολή
από µικροοργανισµούς κ.ά.
Ένα γυάλινο αντικείµενο µπορεί να εµφανίζει: θόλωµα, εφίδρωση µικρορωγµάτωση,
αρχόµενη µικρορωγµάτωση, ρωγµάτωση, χρωµατική αλλοίωση, διάβρωση µε βελονισµούς,
φυλλώδη διάβρωση, ιριδισµούς, γαλακτώδη διάβρωση, απώλεια υαλώδους φάσης, θραύση,
απώλειες κ.ά.
Αυτές οι περιγραφές µπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν περισσότερο: η αποδυνάµωση
της προετοιµασίας µπορεί να περιγραφεί ως αποσύνθεση του κολλαγόνου της ζωικής κόλλας
του συνδετικού της προετοιµασίας, η αποσύνθεση του κολλαγόνου να περιγραφεί ως λύση των
δεσµών του µε κάποια χηµική διαδικασία κ.ο.κ.
Η διαδικασίες της συντήρησης οργανώνονται γενικά σε τέσσερεις ενότητες:
α. εργασίες καθαρισµού και αφαίρεσης προηγούµενων επεµβάσεων, β. εργασίες
στερέωσης (συγκόλλησης και σταθεροποίησης), γ. εργασίες αισθητικής αποκατάστασης και δ.
σωστικές επεµβάσεις (π.χ. αποτοιχίσεις και αποσπάσεις). Κάθε µια από αυτές αναλύεται σε
πολλές πιο εξειδικευµένες διαδικασίες ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται και
µε την αντίστοιχη ορολογία.
Σε ένα ζωγραφικό έργο κάνουµε επιφανειακή στερέωση, φιξάρισµα, στερέωση
υποστρώµατος, χρωµατικού στρώµατος ή προετοιµασίας.
Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται πολλοί διαφορετικοί όροι για τον
προσδιορισµό του ιδίου θέµατος µε αποτέλεσµα άλλοτε οι όροι να είναι σωστοί, οπότε πρέπει
να επιλεγεί ένας από που να είναι προτιµότερος µε κάποιο αξιολογικό κριτήριο και άλλοτε να

χρησιµοποιείται ένας ορθός και ένας λανθασµένος όρος οπότε σε αυτή την περίπτωση
χρειάζεται να γίνει προσπάθεια να επικρατήσει ο ορθός. Για παράδειγµα, ένα χρωµατικό
στρώµα µπορεί να απολεπίζεται και να αποφλοιώνεται. Οι δυο όροι είναι συναφείς αλλά έχουν
ορισµένες διαφορές που πρέπει να γίνουν διακριτές και να προταθεί ο κατάλληλος όρος σε
κάθε περίπτωση. Παράδειγµα ευρείας χρήσης λανθασµένου όρου, που µοιάζει µε τον ορθό
είναι η ρηγµάτωση και ρωγµάτωση. Συνήθως όταν ένα αντικείµενο εµφανίζει ένα δίκτυο
µικρών ρωγµών αυτό αναφέρεται εσφαλµένα ως ρηγµάτωση, από απόδοση στα ελληνικά του
γαλλικού craquelure, αντί του ορθού όρου ρωγµάτωση. Όµως επειδή ο όρος ρηγµάτωση
απαντάται συχνά ένας θησαυρός ορολογίας της συντήρησης θα πρέπει να περιέχει και τους
δύο όρους και να επισηµαίνει τον ορθό και προτεινόµενο.
Πολλοί όροι είναι δάνειοι από κάποια άλλη γλώσσα και είτε είναι δύσκολο να
µεταφραστούν µονολεκτικά, είτε έχουν επικρατήσει και είναι δύσκολο να επιβληθεί ο
ελληνικός όρος. Αν για παράδειγµα θέλουµε να περιγράψουµε τη διαδικασία της χρωµατικής
συµπλήρωσης απωλειών σε ένα έργο κατασκευασµένο µε την τεχνική της τέµπερας λέµε ότι
έγινε µε τη µέθοδο ριγκατίνο και όχι µε µια «µέθοδο χρωµατικής συµπλήρωσης µε σκοπό τη
χρωµατική διάχυση µε την παράθεση κατακόρυφων λεπτών γραµµών». Αν θέλουµε να
περιγράψουµε την µέθοδο κατασκευής µιας τοιχογραφίας λέµε ότι έγινε µε τη µέθοδο fresco
και πολύ πιο σπάνια µε τη µέθοδο της νωπογραφίας ή «εφ’ υγροίς».
Η ορολογία της συντήρησης έχει αρχίσει να οργανώνεται µόλις τα τελευταία χρόνια. Τα
ελάχιστα διαθέσιµα ξενόγλωσσα λεξικά είναι ακόµη σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για θέµατα οργάνωσης της ορολογίας.
Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη είναι ένα διεθνές πρόγραµµα συγκέντρωσης ορολογίας
της συντήρησης, το οποίο συντονίζει το τµήµα Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ορισµένα από τα ελάχιστα λεξικά για τη συντήρηση που υπάρχουν είναι τα παρακάτω:
- Το Conservation and Art Materials Dictionary από το National Center for
Preservation Technology and Training Museum of Fine Arts της Βοστόνης54 αυτό το
ηλεκτρονικό λεξικό περιέχει όρους τεχνολογίας κατασκευής των έργων τέχνης, όρους
σχετικούς µε τις επεµβάσεις συντήρησης, τα υλικά, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται και
όρους για τη διαγνωστική εξέταση των έργων τέχνης.
Κάθε όρος παρουσιάζεται µέσω µιας τυποποιηµένης φόρµας που περιέχει τα πεδία:
ονοµασία, ορισµός, συνώνυµα, σύσταση, ιδιότητες όπως σκληρότητα, σηµείο τήξης, σηµείο
ζέσης κ.ά. ανάλυση, επικινδυνότητα, αναφορές και πρόσθετες πληροφορίες. Ακόµη οι
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επισκέπτες του δικτυακού τόπου µπορούν

να χρησιµοποιούν µια τυποποιηµένη φόρµα

εισαγωγής/διόρθωσης όρων. Μέχρι στιγµής στους περισσότερους όρους έχει εισαχθεί µόνο η
ονοµασία και τα συνώνυµά τους χωρίς τον ορισµό και τα υπόλοιπα στοιχεία.
- Στο πλαίσιο του προγράµµατος Narcisse, στο οποίο συµµετέχουν πολλά Ευρωπαϊκά
µουσεία, Ινστιτούτα και εργαστήρια κατασκευάζεται ένα πολύγλωσσο λεξικό για τη
συντήρηση που περιλαµβάνει περισσότερους από 2000 όρους από τους οποίους για τους 300
έχουν δοθεί ορισµοί και έχουν ήδη µεταφραστεί σε 11 γλώσσες.
- Η βάση Restoration από το ερευνητικό κέντρο Termisti του Institute for Translators
and Interpreters των Βρυξελλών, το οποίο περιέχει 136 όρους στα γαλλικά και τα
φλαµανδικά. Για κάθε όρο υπάρχει ορισµός, εννοιολογικές διασυνδέσεις, συνώνυµα. Η βάση
διατίθεται στο διαδίκτυο55.
Όλα τα παραπάνω περιέχουν όρους σε µορφή αδόµητου λεξιλογίου.
Ακόµη υπάρχει το Art & Architecture Thesaurus Browser56 του ιδρύµατος J. Paul Getty
που περιέχει λεξικό όρων για την τέχνη και την αρχιτεκτονική και περιλαµβάνει µερικούς
όρους συντήρησης. Περιέχει περισσότερους από 125.000 όρους δοµηµένους σε επτά
ιεραρχίες. Οι όροι έχουν συγκεντρωθεί από λεξικά, γλωσσάρια, εγκυκλοπαίδειες,
επιστηµονικές µονογραφίες κ.ά. και για κάθε έναν υπάρχει καταγεγραµµένη η πηγή. Ο ΑΑΤ
είναι ο µεγαλύτερος θησαυρός όρων για την τέχνη και αποτελεί πρότυπο, παρά τις κάποιες
αδυναµίες του όπως η δυνατότητα για ένταξη όρων σε µια µόνο ιεραρχία.
Τέλος, υπάρχον µερικά εξειδικευµένα λεξικά όπως λεξικό ορολογίας βιβλιοδεσίας και
συντήρησης βιβλίου57.
Η συγκέντρωση όλων των όρων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη συντήρηση είναι
εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, διότι τα υλικά, οι διαδικασίες, οι καταστάσεις που θα πρέπει
να περιγραφούν καλύπτουν πολύ ευρύ φάσµα. Συνήθως όσο πιο σύνθετο είναι το αντικείµενο
που πρέπει να τεκµηριωθεί τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται και η ορολογία που χρειάζεται για να
το περιγράψει.
Η συγκέντρωση, οργάνωση και καθιέρωση της ορολογίας της συντήρησης απαιτεί τη
συνεργασία µεταξύ συντηρητών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Για την οργάνωση της ορολογίας της συντήρησης είναι απαραίτητη η προσπάθεια
δηµιουργίας ενός θησαυρού όρων. Θησαυρός είναι ένα δοµηµένο λεξιλόγιο που βοηθά στη
δηµιουργία προτύπων ενός τοµέα όπως η συντήρηση.
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Ένας θησαυρός δεν οργανώνει µόνο µαζί σχετικούς όρους αλλά τους δοµεί ιεραρχικά µε
βάσει της αρχής του γένους/είδους για να βοηθηθεί η διερεύνηση και επιλογή της κατάλληλης
ορολογίας. Η ορολογία του θησαυρού προκύπτει από καταλόγους οργανισµών, µονογραφίες
γλωσσάρια, εξειδικευµένα λεξικά κλπ.
Η βασική οργάνωση του θησαυρού γίνεται µε σκοπό την οργάνωση της ορολογίας, την
βοήθεια στη δηµιουργία προτύπων, τον έλεγχο δεδοµένων και του περιεχοµένου των πεδίων,
την εξασφάλιση της σταθερότητας του ευρετηριασµού, ιδιαίτερα σε συστήµατα διαχείρισης
και ανάκτησης πληροφοριών και τη διευκόλυνση της ανάκτησης της πληροφορίας.
Ένας θησαυρός για τη συντήρηση έργων τέχνης είναι χρήσιµο να συνδέεται µε άλλους
θησαυρούς όπως τεχνολογίας υλικών, φυσικοχηµικών µεθόδων διερεύνησης κ.ά.
Και τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εφόσον η δηµιουργία ενός θησαυρού στοχεύει
στην αντανάκλαση του περιβάλλοντος που αναπαριστά µε όρους πρέπει να αλλάζει και να
προσαρµόζεται στις µεταβολές του αντικειµένου της έτσι, ένας καλός θησαυρός δεν τελειώνει
ποτέ.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε µια πρώτη προσπάθεια
δηµιουργίας θησαυρού όρων για τη συντήρηση που παρουσιάζεται στο
παράρτηµα 1. Ο θησαυρός αυτός είναι δοµηµένος σε πέντε κατηγορίες: Υλικά,
Αντικείµενα, Άνθρωποι/Οργανισµοί, ∆ιαδικασίες, Παράγοντες.

6.0 Μελέτη απαιτήσεων του συστήµατος
6.1 Σκοπός του συστήµατος τεκµηρίωσης εργασιών
συντήρησης

Έ να σύστηµα ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης για τη συντήρηση έργων τέχνης καλείται να
υπηρετήσει µε τις λειτουργίες του τους σκοπούς της συντήρησης. Αν χρειαστεί πρέπει να
υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες και να περιέχει τις απαραίτητες διαχειριστικές
πληροφορίες που χρειάζονται για την πληρέστερη τεκµηρίωση ενός µνηµείου ή αντικειµένου
ενός µουσείου ή µιας συλλογής.
Έτσι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης έχει σκοπό και
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για τα παρακάτω:
- Η οργάνωση των πληροφοριών για τη συντήρηση οδηγεί σε ταχύτερη και ορθότερη
λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις απαραίτητες επεµβάσεις.
- Συστηµατοποιηµένη καταγραφή πληροφοριών για τη συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη ανάκτηση δεδοµένων
- Αποτελεσµατικότερη φύλαξη δεδοµένων
- Πρόσβαση στην πληροφορία της τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης από πολλούς
χρήστες
- Ενίσχυση της αρχαιολογικής µελέτης λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε
πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες συντήρησης.
- Εύκολη και γρήγορη µεταφορά των πληροφοριών
- Εύκολη χρήση
- Ταχύτητα
- Λειτουργικότητα
- ∆υνατότητα καθιέρωσης ενιαίου τύπου πληροφοριών για κάθε είδος αντικειµένου
- Ασφάλεια δεδοµένων
- ∆υνατότητα επικαιροποίησης, πρόσθεσης νέων στοιχείων ή προτάσεων
- Εισαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών που καθορίζουν την ταυτότητα του αντικειµένου
ή του µνηµείου την κατάσταση διατήρησης και τη συντήρηση έργων τέχνης

- ∆υνατότητα κατάρτισης χάρτη προτεραιοτήτων επεµβάσεων συντήρησης.
- Εξαγωγή συνολικών αποτελεσµάτων µε διάφορα κριτήρια, π.χ. γενική κατάσταση
διατήρησης επί του συνόλου µνηµείων ή αντικειµένων.
- Άµεση ενηµέρωση των αρµοδίων σε περίπτωση κλοπών, βανδαλισµών κλπ. και βοήθεια
για ταχύτερη εύρεση κλεµµένων αντικειµένων
- Συνεργασία και ανταλλαγή των δεδοµένων µεταξύ συντηρητών
-Συνεργασία και ανταλλαγή των δεδοµένων µεταξύ συντηρητών και επιστηµόνων άλλων
ειδικοτήτων.
- ∆υνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία της συντήρησης σε αρχαιολόγους και
µελετητές.
- Ακριβή γνώση των επεµβάσεων συντήρησης, των υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί και
της µεθοδολογίας που έχει ακολουθηθεί.
- Ολοκληρωµένες προτάσεις απαιτούµενων επεµβάσεων συντήρησης.
- Γρήγορη αναζήτηση αντικειµένου ή µνηµείου µε κριτήρια το είδος του την κατάσταση
διατήρησής του κ.τ.λ. για τη διευκόλυνση οργάνωσης επεµβάσεων.
- Ταξινόµηση και αξιοποίηση των δεδοµένων από ερευνητές.
- Μείωση της πιθανότητας άγνοιας, καθυστέρησης οργάνωσης επεµβάσεων ή έλλειψης
στοιχείων, σε περιπτώσεις εγκατάλειψης µνηµείων ή αντικειµένων.
- Οργάνωση συνόλου χαρακτηριστικών πληροφοριών για την µελλοντική αποτίµηση της
κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου.
- Χρήση ως αναφορά για περαιτέρω µελέτη και λήψη αποφάσεων για την έκθεση,
δανεισµό, διαχείριση.
- ∆ιευκόλυνση επικοινωνίας για τη φύση, φροντίδα, παθολογία και χρήση της πολιτισµικής
κληρονοµιάς.
- Καλύτερη διαχείριση χρόνου του συντηρητή
- ∆υνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών, διόρθωσης λαθών ή ελλείψεων
- ∆ιατήρηση της πληροφορίας σε ένα οργανωµένο σύνολο. Η πληροφορία δεν πεθαίνει
µαζί µε το συντηρητή.
- Οργάνωση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος - χρονοδιαγράµµατος συντήρησης.
µέσω της επεξεργασίας πληροφοριών του συστήµατος
- ∆ιάθεση νέων πολύτιµων δεδοµένων για την αρχαιολογική, καλλιτεχνική ή ιστορική
ερµηνεία, ανάλογα µε το βάθος που φθάνει η εξέταση και ανάλυση των αντικειµένων.
- Μείωση του κόστους από άχρηστες εκτυπώσεις δελτίων
- Οικονοµία χώρου

Ακόµη µε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης ο συντηρητής
µπορεί ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα:
- Να παρουσιάσει και να αξιοποιήσει προγράµµατα και µελέτες για τη συντήρηση και
την αποκατάσταση
- Να δώσει συµβουλές και τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και αποκατάσταση της
πολιτισµικής κληρονοµιάς
- Να προπαρασκευάσει τεχνικές εκθέσεις για την πολιτισµική κληρονοµιά
- Να διεξάγει έρευνα σχετική µε τη συντήρηση και την αποκατάσταση
- Να προωθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα και τη διδασκαλία της συντήρησης και
αποκατάστασης
- Να διασπείρει τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από εξέταση, επέµβαση ή έρευνα.
- Να προωθήσει τη βαθύτερη κατανόηση της συντήρησης και αποκατάσταση.
Όλα τα παραπάνω θεωρούνται δραστηριότητες που πρέπει να προωθούνται όπως ορίζεται
και από τη διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Συντήρησης58 και από το κώδικα
δεοντολογίας του επαγγέλµατος συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

6.2 Περιεχόµενο του συστήµατος
Ως προς το περιεχόµενό του ένα σύστηµα τεκµηρίωσης της κατάστασης διατήρησης και
των εργασιών συντήρησης έργων τέχνης πρέπει να περιλαµβάνει:
•

Τις απαραίτητες διαχειριστικές πληροφορίες

•

Βασικές πληροφορίες για το φυσικό αντικείµενο (διαστάσεις, υλικό, τεχνική)

•

Λεπτοµερή καταγραφή τεχνολογικών στοιχείων κατασκευής του τέχνεργου ή

λεπτοµερή καταγραφή των δοµικών συστατικών του οικοδεδοµένου.
•

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης,, ώστε να τεθούν προτεραιότητες σε

θέµατα προστασίας και συντήρησης
•

Αναλυτική καταγραφή της κατάστασης διατήρησης, των φθορών, νεώτερων

επεµβάσεων, επιζωγραφίσεων.
•

Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών.

•

Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία και περιγραφή του έργου τέχνης ή του

µνηµείου.
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•

Περιγραφή, καταγραφή και αποτελέσµατα εξετάσεων, αναλύσεων και δοκιµών.

•

Αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων επεµβάσεων συντήρησης.

•

Περιγραφή των επεµβάσεων συντήρησης, υλικά και µεθοδολογία.

•

Γενικές φωτογραφίες, φωτογραφίες λεπτοµερειών και µακροφωτογραφίες,

φωτογραφίες από διάφορες φάσεις των εργασιών συντήρησης.
•

Ακτινογραφίες και φωτογραφίες µε τη χρήση διαφόρων ακτινοβολιών, όπως την

υπέρυθρη, την υπεριώδη.
•

Γραφική τεκµηρίωση, σχέδια και αποτυπώσεις, σχηµατικές απεικονίσεις

στρωµατογραφικών τοµών, φθορών, τοµών προηγουµένων επεµβάσεων. τοπογραφικά σχέδια,
γραφικές απεικονίσεις, πίνακες ή διαγράµµατα διακυµάνσεων υγρασίας και θερµοκρασίας,
χάρτες υγρασίας.
•

Πηγές, βιβλιογραφία, αναφορές, ώστε να καθορίζεται η προέλευση της

πληροφορίας
Για την επιτυχία ενός τέτοιου συστήµατος είναι χρήσιµη η δηµιουργία θησαυρού όρων,
σχετικών µε τη συντήρηση, ώστε να γίνει δυνατός ο σαφής καθορισµός πεδίων και πινάκων
τιµών και να γίνει αποτελεσµατικότερος ο ευρετηριασµός αλλά και η ταξινόµηση. Σε πρώτη
φάση θα γίνει η οργάνωση της ορολογίας και του λεξιλογίου που θα χρησιµοποιηθεί και θα
γίνει µία προσπάθεια στοιχειώδους δόµησής του.

6.3 Χρήστες – ενδιαφερόµενοι για ένα ηλεκτρονικό
σύστηµα τεκµηρίωσης της συντήρησης
Στην Ελλάδα από την πλευρά του Υπ.Πο. υπεύθυνη για τη συντήρηση είναι η ∆ιεύθυνση
Συντήρησης Αρχαιοτήτων.
Εργαστήρια συντήρησης λειτουργούν στις Εφορείες Προϊστορικών, Κλασικών,
Βυζαντινών και Νεώτερων Αρχαιοτήτων. Υπάρχουν ακόµη τα εργαστήρια συντήρησης των
µουσείων, των ανασκαφών, των εκπαιδευτικών φορέων και τα ιδιωτικά εργαστήρια
συντήρησης.
Οι πληροφορίες της συντήρησης εκτός από τους συντηρητές, που είναι ασφαλώς οι κύριοι
χρήστες-ενδιαφερόµενοι, είναι χρήσιµες σε αρχαιολόγους,, µελετητές, επιµελητές συλλογών,
εθνολόγους αλλά και σπουδαστές, ειδικούς επιστήµονες, φωτογράφους κ.ά. ενώ µπορεί να
χρησιµοποιηθούν και από εκδότες, παραγωγούς ιστοσελίδων, παραγωγούς εκπαιδευτικών

προγραµµάτων, δηµοσιογράφους αλλά και το κοινό που ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί σχετικά
µε τον τρόπο και την κατάσταση διατήρησης της πολιτισµικής κληρονοµιάς.
Έτσι, ανάλογα µε τη συχνότητα της χρήσης ενός συστήµατος για τη συντήρηση,
µπορούµε να ταξινοµήσουµε τους χρήστες σε τακτικούς και περιστασιακούς. Στους
περιστασιακούς µπορούµε να διακρίνουµε µια δεύτερη κατηγορία: τους παραγωγούς.
Α. Τακτικοί χρήστες
• Συντηρητής (κύριος χρήστης)
• Έφορος Αρχαιοτήτων
• Αρχαιολόγος
• Επιµελητής συλλογής
• Λαογράφος – Εθνολόγος
• Συλλέκτης – ιδιοκτήτης έργων
• ∆ιοικητικός υπάλληλος µουσείου ή άλλου πολιτιστικού οργανισµού
• Φυσικός.
• Χηµικός
• Χηµικός µηχανικός
• Βιολόγος
• Φωτογράφος
• Ακτινολόγος
• Ερευνητής
•

Υπεύθυνος δηµόσιων σχέσεων µουσείου

Β. Περιστασιακοί χρήστες
Β1 γενικά
Έµπορος έργων τέχνης
Ειδικός επιστήµονας (οικονοµολόγος, ιστορικός)
Επικοινωνιολόγος – διαφηµιστής
∆ηµοσιογράφος
Β2 παραγωγοί
Εκδότης εντύπων ή πολυµέσων
Φωτογραφικά πρακτορεία
Μουσεία δηµόσια ή ιδιωτικά

6.4 Είδη επικοινωνίας που χρειάζεται να υποστηριχθούν
Η συντήρηση των υλικών καταλοίπων της πολιτισµικής και της φυσικής κληρονοµιάς είναι
διαδικασία που η αποτελεσµατικότητα της και η ορθότητά της εξασφαλίζεται σε µεγάλο
βαθµό και από τη συνεργασία µεταξύ συντηρητών ή µεταξύ συντηρητών και άλλων ειδικών
επιστηµόνων, αρχαιολόγων, φυσικών, βιολόγων, ακτινολόγων, αρχιτεκτόνων κ.ά.
Η συνεργασία µεταξύ συντηρητών είναι επιβεβληµένη από την δεοντολογία του
επαγγέλµατος γι’ αυτό ένα πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης των εργασιών συντήρησης
πρέπει να προωθεί και να διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ συντηρητών. Όπως αναφέρεται
στο άρθρο 15 του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας της συντήρησης59:
«Όταν είναι αναγκαίο ο Συντηρητής συνεργάζεται, στα πλαίσια ενός θεσµοθετηµένου
επιστηµονικού πλαισίου για τη συντήρηση και προστασία των αγαθών της πολιτισµικής
κληρονοµιάς, µε άλλους επιστήµονες, ειδικούς στην εφαρµοσµένη έρευνα και στην ανάλυση,
ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους κ.ά. και συµπράττει στην πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε το συντηρούµενο έργο.»
Η συνεργασία αυτή µπορεί να συµβεί:
Μεταξύ συντηρητών που συνεργάζονται στην ίδια οµάδα εργασίας και στο ίδιο
αντικείµενο
Μεταξύ συντηρητών που συνεργάζονται στην ίδια οµάδα αλλά σε διαφορετικό
αντικείµενο.
Μεταξύ συντηρητών που αναλαµβάνουν τη συντήρηση ενός αντικειµένου σε διαφορετικές
φάσεις εργασίας και συχνά σε διαφορετικό χρόνο.
Μεταξύ συντηρητών που οι επεµβάσεις τους στο ίδιο αντικείµενο έχουν µεγάλη απόσταση
χρόνου
Μεταξύ ενός συντηρητή και ενός άλλου συντηρητή που ειδικεύεται διαφορετικό
αντικείµενο
Μεταξύ συντηρητών και επιστηµόνων άλλων ειδικοτήτων, όπως αρχαιολόγων, φυσικών,
βιολόγων, ακτινολόγων, αρχιτεκτόνων. Σε αυτή την περίπτωση προϋπόθεση είναι να µπορεί
να υποστηρίξει το σύστηµα ένα κοινό υπόβαθρο πληροφοριών. ∆ηλαδή ένα ελάχιστο
πληροφοριών που κάνει το αντικείµενο αναγνωρίσιµο και το ταυτοποιεί και στοιχεία
ορολογίας από άλλες ειδικότητες.
Η παράλληλη χρήση θησαυρών όρων από άλλους επιστηµονικούς τοµείς κρίνεται ως
εξαιρετικά χρήσιµη για την διεπιστηµονική επικοινωνία µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος.
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6.5 Προβλήµατα
Για την οργάνωση ενός πληροφοριακού συστήµατος για την τεκµηρίωση των εργασιών
συντήρησης υπάρχουν αρκετά προβλήµατα και δυσκολίες όπως:
- Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης πληθώρας αλληλοεξαρτώµενων πληροφοριών που
περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο της συντήρησης.
- Η ανάγκη ύπαρξης µεγάλου αριθµού πεδίων που µπορεί να έχουν πολύ µικρή
συχνότητα χρήσης και µπορεί να βαραίνουν το σύστηµα.
- Η χρονική διάσταση που πρέπει να συµπεριλαµβάνουν πολλά από τα πεδία, διότι οι πιο
πολλές διαδικασίες της συντήρησης έχουν χρονική ταυτότητα, ενώ τιµή του χρόνου µπορεί να
αλλάζει ανάλογα µε τη στιγµή της κάθε εξέτασης ή επέµβασης.
- Oι διαβαθµίσεις ασφάλειας που µπορεί να απαιτηθούν για την εφαρµογή του
συστήµατος σε ένα φορέα όπως το Υπ.Πο. ή κάποιο µουσείο.
- Ο µεγάλος όγκος πληροφοριών που θα καταλαµβάνει το σύστηµα λόγω των πολλών
φωτογραφιών µεγάλης ανάλυσης που πρέπει να περιέχει.
- Η έλλειψη οργανωµένη ορολογίας που δηµιουργεί ασάφειες και δυσκολίες στην
οργάνωση του συστήµατος και την επικοινωνία µεταξύ ειδικών.
- Η ασάφεια και η ρευστότητα των όρων της συντήρησης µπορεί να οδηγήσει σε άµεσες
αλλαγές της ονοµασία κάποιων πεδίων γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στη
σταθερότητα του συστήµατος.
- Η δυσκολία στη λήψη απόφασης από τους αρµόδιους ή τους ενδιαφερόµενους σχετικά
µε τις πραγµατικές ανάγκες τους από ένα πληροφοριακό σύστηµα. Τα µικρά δελτία και κατ’
επέκταση τα µικρά προγράµµατα είναι εύχρηστα άλλα έχουν περιορισµένες δυνατότητες και
δίνουν µικρό βάθος πληροφορίας. Τα µεγάλα δελτία και τα µεγάλα συστήµατα είναι πιο
πλήρη αλλά µπορεί να αποδειχθούν δύσχρηστα.
- Η απόφαση για προσανατολισµό του συστήµατος σε µια γενική αντιµετώπιση όλων των
αντικειµένων µε τα οποία µπορεί να ασχοληθεί ένας συντηρητής ή η εξειδίκευσή του σε µια
κατηγορία αντικειµένων. Η γενίκευση του συστήµατος µε σκοπό να περιλάβει κάθε είδος
αντικειµένων µπορεί να είναι εις βάρος του βάθους της πληροφορίας ενώ στην αντίθετη
περίπτωση η υπερβολική εξειδίκευση µπορεί να αποδειχθεί πρακτικά άχρηστη ή δύσχρηστη.
- Το πλήθος και οι διαφορές µεταξύ των αντικειµένων µε τα οποία ασχολείται η
συντήρηση, που απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα.

- Η έλλειψη εµπειρίας µέρους των µελλοντικών χρηστών.
- Ο σχεδιασµός ενός τέτοιου συστήµατος αποκλειστικά από συντηρητή εµπεριέχει τον
κίνδυνο να κατευθυνθεί η έρευνα πως µία προκαθορισµένη οδό που οδηγούν οι προσωπικές
του εµπειρίες και διαπιστώσεις.
Ακόµη, υπάρχει ένας γενικότερος αντίλογος και δυσπιστία σχετικά µε την ηλεκτρονική
τεκµηρίωση.
Υπάρχει ο φόβος απώλειας των δεδοµένων λόγω της φθοράς των αποθηκευτικών µέσων
(CD-ROM, δισκέτες κ.ά). Ακόµη, το hardware και το software αλλάζει µε µεγάλη ταχύτητα
και ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται σήµερα σύντοµα µπορεί να τεθεί εκτός χρήσης. Ήδη
υπάρχουν δεδοµένα που δεν µπορούν πια να ανακτηθούν λόγω ξεπερασµένου hardware ή
software Ακόµη και η συχνή µετατροπή αρχείων σε νεότερη εκδοχή µετά από συνεχή
επανάληψη δηµιουργεί πρόβληµα συµβατότητας.
Τέλος, οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο σύστηµα µπορεί να είναι προϊόντα
ηλεκτρονικής επεξεργασίας και να έχουν αλλοιωθεί. ∆ιαδικασία που µπορεί να γίνει όµως και
µε τη χρήση του παραδοσιακού αρνητικού.

6.6 Οργάνωση της πληροφορίας
Για το σχεδιασµό του συστήµατος που περιγράφεται στην παρούσα εργασία
αποφασίστηκε να γίνει µια κατά το δυνατόν γενίκευση των διαδικασιών της συντήρησης που
να µπορεί να συµπεριλάβει δυνητικά αντικείµενα κάθε είδους.
Το σύστηµα που αναπτύσσεται ασχολείται µε την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης
χωρίς να προσανατολίζεται αποκλειστικά σε ένα είδος αντικειµένου. Η κύρια οντότητα του
συστήµατος για την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης είναι το αντικείµενο της
πολιτισµικής ή της φυσικής κληρονοµιάς το οποίο συντηρείται κι η βασική διαδικασία που
υποστηρίζεται από το σύστηµα είναι η συντήρηση.
Το αντικείµενο είναι η βασική οντότητα του συστήµατος. Όλες οι πληροφορίες
σχετίζονται µε αυτό και καµία πληροφορία δεν έχει νόηµα χωρίς την ύπαρξή του.
Γύρω από την κεντρική οντότητα αναπτύσσονται οι διαδικασίες της Καταγραφής,
Τεχνικής Εξέτασης και Συντήρησης.
1. Καταγραφή
Στην Καταγραφή περιλαµβάνονται οι βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης και
περιγραφής του αντικειµένου και διαχειριστικές πληροφορίες.

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται µε τις φυσικές
ιδιότητες του αντικειµένου (φυσικό αντικείµενο) όπως υλικά κατασκευής, διαστάσεις,
χαρακτηριστικά, επιγραφές, µέλη, τµήµατα κ.ά και την καταγραφή της διαχειριστικής
πληροφορίας (λογικό αντικείµενο). Στο σύστηµα αλλά και στο πραγµατικό επίπεδο το
στάδιο αυτό δεν µπορεί να παραλειφθεί ακόµη και σε περιπτώσεις που χρειάζεται µια άµεση
σωστική επέµβαση. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση καταγράφονται κάποια βασικά
χαρακτηριστικά όπως είδος, υλικό, διαστάσεις, αριθµός καταγραφής.
Στις φυσικές ιδιότητες του αντικειµένου περιγράφεται το υλικό και η τεχνική κατασκευής του
που όµως εννοιολογικά επικαλύπτεται και από τη διαδικασία της τεχνικής εξέτασης.
Επιλέγουµε να παραµείνει η συνοπτική καταγραφή του στην ενότητα της καταγραφής διότι
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης του αντικειµένου και η
αναλυτικότερη περιγραφή του στην τεχνική εξέταση.
Συχνά όταν χρειάζεται να απαντήσουµε σχετικά µε το είδος ή την ονοµασία ενός
αντικειµένου τα πράγµατα περιπλέκονται και τα κριτήρια συγχέονται. Έτσι χαρακτηρίζουµε
ένα αντικείµενο µε την τεχνική κατασκευής ή το υλικό του. Αυτή η παρεξήγηση συµβαίνει
συχνότερα στην καταγραφή των έργων τέχνης που συχνά αναφέρονται µε το υλικό τους ή την
τεχνική τους ονοµασία παρά µε το γενικό τους προσδιορισµό, δηλαδή υδατογραφία αντί για
ζωγραφικό έργο.
Έτσι κρίνεται απαραίτητη η χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος
και η ανάκτηση της πληροφορίας.
Στην ενότητα της Καταγραφής υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν σε
περίπτωση κλοπής ενός αντικειµένου σύµφωνα µε το object ID. ∆ηλαδή:
- Είδος
- ΠλήρηςΤίτλοςΟνοµασία
- Θέµα
- ∆ιαστάσεις
- Επιγραφές
- Υπογραφή
- Σηµάδια
- Χρονολόγηση
- ∆ηµιουργός
- Περιγραφή
- Φωτογραφία
- ΥλικόΤεχνική

Ακόµη, όπου θεωρήθηκε σκόπιµο χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο του CIDOC, που έχει κύρια
διαχειριστικό χαρακτήρα και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της θεµατικής τεκµηρίωσης του
παρόντος συστήµατος. Το πρότυπο του CIDOC λήφθηκε υπόψιν στο γενικό σχεδιασµό και
την οργάνωση του τµήµατος του συστήµατος που αφορά στη διαχειριστική πληροφορία.
Συγκεκριµένα το πρότυπο του CIDOC χρησιµοποιήθηκε στην ενότητα της χρονολόγησης,
των χαρακτηριστικών σηµαδιών, των επιγραφών και των διαστάσεων.
Από την καταγραφή ως προϊόν µπορεί να προκύψει ένα δελτίο καταγραφής.
2. Τεχνική εξέταση
Η Τεχνική Εξέταση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προκύπτουν από την εξέταση του
φυσικού αντικειµένου για την οποία απαιτείται µια πιο συστηµατική τεχνική, µεθοδολογία, ή
διαδικασία.
Στην Τεχνική Εξέταση περιλαµβάνονται οι οντότητες:
∆οµικά

Συστατικά,

∆ειγµατοληψία,

Υπεύθυνος Εξέτασης/Ανάλυσης

Υπεύθυνος

∆ειγµατοληψίας,

Αποτελεσµα Εξετασης/Αναλυσης.

Εξέταση/Ανάλυση
∆οκιµή, Υπευθυνος

∆οκιµής, Περιβαλλοντικός Παράγοντας, Μέτρηση Π.Π., Υπεύθυνος Μέτρησης Π.Π.,
Παλαιότερες Επεµβάσεις,

Υπεύθυνος Παλαιότερης Επέµβασης, Χρόνος Παλαιότερης

Επέµβασης , Φθορά, Προτεινόµενες Εργασίες Συντήρησης
Από την τεχνική εξέταση είναι δυνατόν να προκύψουν ως προϊόντα προµελέτες, µελέτες,
οικονοµικές προσφορές.
Η καταγραφή των φθορών µπορεί να εξειδικευτεί ανάλογα µε τη σύσταση ή το υλικό
κατασκευής του αντικειµένου. Για παράδειγµα στα ζωγραφικά έργα το πεδίο της θέσης
µπορεί να εξειδικευτεί σε:
- Υποστήριγµα
- Υπόστρωµα
- Χρωµατικό στρώµα
- Υπερκείµενα στρώµατα
- Προστατευτικό στρώµα-Βερνίκι.
Από την τεχνική εξέταση προκύπτουν ως προϊόντα: προµελέτη και µελέτη εργασιών
συντήρησης, προµελέτη και µελέτη κατάστασης διατήρησης και εργασιών συντήρησης,
οικονοµοτεχνική µελέτη προτεινόµενων εργασιών συντήρησης κ.ά
3. Συντήρηση
Η Συντήρηση εξειδικεύεται σε Προληπτική που περιλαµβάνει Περιβαλλοντικό Έλεγχο,
Μεταχείριση και Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστροφών και σε Επεµβατική Συντήρηση που
περιλαµβάνει τις διαδικασίες που γίνονται µε άµεση δράση επάνω στο αντικείµενο.

Εάν κριθεί απαραίτητο µπορεί το µοντέλο της επεµβατικής συντήρησης να εξειδικευτεί σε
4 οντότητες /διαδικασίες επεµβατικής συντήρησης που συνδέονται µε σχέση IsA και
κληρονοµούν

τα

γνωρίσµατα:

Περιγραφή,

Ηµεροµηνία

Έναρξης,

Ηµεροµηνία

Ολοκλήρωσης, Ονοµατεπώνυµο Συντηρητή, Τόπος Συντήρησης, Είδος Επέµβασης,
Θέση,Μέθοδος, Υλικό, Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία.
Οι οντότητες αυτές είναι: Σωστικές επεµβάσεις, Καθαρισµός, Στερέωση και Αισθητική
αποκατάσταση.
Από την τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης προκύπτουν ως προϊόντα δελτίο εργασιών
συντήρησης, σχέδιο πρόληψης καταστροφών, συµβουλές αφαλούς µεταχείρισης αντικειµένου.
Οι εγγραφές του συστήµατος θα συνδέονται κατά περίπτωση ώστε να προκύπτουν οι
έντυπες αναφορές που απαιτούνται για κάθε διαδικασία π.χ. προµελέτη, δελτίο συντήρησης,
δελτίο καταγραφής κ.τ.λ.
Στο παρακάτω διάγραµµα ροής των διαδικασιών συντήρησης παρουσιάζεται η
αλληλουχία των διαδικασιών. Στο πραγµατικό επίπεδο οι διαδικασίες που ακολουθούνται
είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στο σύστηµα. Το αντικείµενο εισάγεται προς
συντήρηση ή ξεκινά η διαδικασία συντήρησης ενός ακινήτου. Καταγράφονται οι γενικές
διαχειριστικές πληροφορίες. Αν ο σκοπός ήταν µόνο η καταγραφή, όπως σε περίπτωση που
χρειάζεται σε µια συλλογή ή ένα αριθµό µνηµείων να καταγραφεί η κατάσταση διατήρησής
τους, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται εδώ. ∆ιαφορετικά ακολουθεί η τεχνική εξέταση. Αν ο
σκοπός ήταν η τεχνική εξέταση του αντικειµένου, όπως σε περίπτωση εκπόνησης µελέτης,
καταγραφής φθορών, διεξαγωγής εξετάσεων ή δοκιµών, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται σε
αυτό το στάδιο. ∆ιαφορετικά ακολουθεί η συντήρηση, που είτε ολοκληρώνεται, είτε
ξαναγυρνάµε στην τεχνική εξέταση π.χ. για να γίνουν εξετάσεις ή δοκιµές, ή στην καταγραφή,
για να εισαχθούν στοιχεία που προέκυψαν από τη συντήρηση, όπως επιγραφές που
αποκαλύφθηκαν κ.ά.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΗ/ΤΕΛ ΟΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΦΑΣ
Η

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ANTIKEIMENOY

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΑΙ

6.7 Λειτουργίες του συστήµατος
Ένα από τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν για το σχεδιασµό του συστήµατος ήταν η
προσαρµογή του κατά το δυνατόν στις διαδικασίες της συντήρησης που συµβαίνουν σε
πραγµατικό επίπεδο.
Ο τρόπος επικοινωνίας του χρήστη µε το σύστηµα θα γίνεται µέσα από µια σειρά από
φόρµες. Το σύστηµα εισαγωγής πληροφοριών θα είναι δοµηµένο σε µορφή δελτίων ώστε να
έχει όψη γνώριµη για το χρήστη.
Οι οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων θα εµφανίζονται αυτόµατα σε ειδικό χώρο στα
περιθώρια των φορµών.
Όπου είναι δυνατό θα γίνεται λεξικολογικός έλεγχος και θα υπάρχουν καθορισµένοι
πίνακες τιµών. Ανάλογα µε τα πεδία οι πίνακες τιµών µπορεί να είναι κλειδωµένοι, να µπορεί
να τους επεξεργαστεί κάποιος µε εξουσιοδότηση γι’ αυτή τη λειτουργία ή να εµπλουτίζονται
αυτόµατα µε κάθε νέα τιµή που εισαγάγει ο χρήστης.
Η βασική δοµή του συστήµατος θα ακολουθεί το διάγραµµα των βασικών διαδικασιών
συντήρησης, δηλαδή καταγραφή, τεχνική εξέταση, εργασίες συντήρησης.
Οι βασικές λειτουργίες θα είναι:
Α .Εισαγωγή, ανάκτηση και τροποποίηση πληροφοριών για την καταγραφή της
διαχειριστικής πληροφορίας και των γενικών στοιχείων περιγραφής του αντικειµένου.
Β. Εισαγωγή, ανάκτηση και τροποποίηση πληροφοριών για την τεχνική εξέταση
καταγεγραµµένου αντικειµένου
Γ. Εισαγωγή, ανάκτηση και τροποποίηση πληροφοριών για τη συντήρηση του
αντικειµένου, που έχει καταγραφεί και έχει εξεταστεί τεχνικά.
Επεξεργασία και τροποποίηση των δεδοµένων καταγραφής, τεχνικής εξέτασης και
συντήρησης θα γίνεται είτε µέσα από την αναζήτηση µε λέξη κλειδί, είτε µέσα από την
αναζήτηση µε κριτήριο τον αριθµό εισαγωγής ή καταγραφής, την τεχνική, το είδος του
αντικειµένου, τον ιδιοκτήτη κ.ά και από τη βασική φόρµα καταγραφής του αντικειµένου από
όπου θα ανακαλείται η φόρµα τεχνικής εξέτασης ή η φόρµα συντήρησης.
Η βασική φόρµα Τεχνικής Εξέτασης περιέχει τις επιλογές για το είδος της Τεχνικής
Εξέτασης (Υλικά-Τεχνική, Παλαιότερες Επεµβάσεις, Εξετάσεις-Αναλύσεις, ∆ειγµατοληψία,
∆οκιµές, Περιβαλλοντικές συνθήκες,

Καταγραφή Φθορών, Προτεινόµενες Εργασίες

Συντήρησης) και η βασική φόρµα συντήρησης τις βασικές επιλογές για τη Συντήρηση
(Προληπτική και Επεµβατική

Η αρχική φόρµα επιλογών µπορεί να εµφανίζει ένα µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο,
επιλογές εργασιών και αναζήτησης.
Στην αρχική φόρµα θα εµφανίζονται τα αντικείµενα των οποίων οι εργασίες έχουν
ολοκληρωθεί µέσα στον τρέχοντα µήνα και αυτά των οποίων οι εργασίες είναι σε εξέλιξη στο
ίδιο διάστηµα. Οι εργασίες θα συµβολίζονται µε διαφορετικό χρώµα, ώστε µε µια µατιά να
µπορεί να γίνει αποτίµηση της γενικής πορείας τους. ∆ίπλα σε κάθε εργασία θα υπάρχει µια
µικρή εικόνα του αντικειµένου στο οποίο αναφέρεται. Από την εικόνα αυτή θα ανοίγει η
γενική φόρµα καταγραφής του αντικειµένου και από εκεί θα µπορεί ο χρήστης να προχωρήσει
στην ανάκτηση πληροφοριών, επεξεργασία και τροποποίηση σε αυτή τη φόρµα ή στην
Τεχνική Εξέταση και Συντήρηση.
Από τη φόρµα εισαγωγής ο χρήστης θα µπορεί να κάνει αναζήτηση µε διάφορα κριτήρια
τον Αριθµό εισαγωγής, ή καταγραφής, το είδος του αντικειµένου, το θέµα, τον τίτλο, την
τεχνική, τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, την
ηµεροµηνία εισαγωγής, την ηµεροµηνία παράδοσης. Με πιο σύνθετη αναζήτηση θα
µπορούµε να θέσουµε κι άλλα κριτήρια όπως σκοπός εισαγωγής, προτεινόµενης εργασίας,
υλικό συντήρησης κ.ά.
Σε όλες τις φόρµες θα εµφανίζονται όλα τα πεδία εκτός από τους αυτόµατους αύξοντες
αριθµούς (όπου υπάρχουν)
Στις φόρµες ανάκτησης της πληροφορίας η αρχική φόρµα µπορεί να είναι σύµφωνη µε
αυτή του object ID.
Το σύστηµα θα µπορεί να δηµιουργήσει χάρτη προτεραιοτήτων επεµβάσεων σύµφωνα
µε τις οντότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ και ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. Αν µπει
πρόσθετο κριτήριο το είδος, το υλικό ή η τεχνική θα δίνεται χάρτης προτεραιοτήτων
σύµφωνα µε αυτά.
Οι διαβαθµίσεις ασφάλειας µπορεί να γίνουν σε διάφορα επίπεδα. Οι χρήστες θα έχουν
έναν λογαριασµό προκείµενου να τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστηµα σε διάφορα
επίπεδα, ώστε αναλόγως να τους επιτρέπεται ή όχι η εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή ή
ανάκτηση δεδοµένων.
Ακόµη θα υπάρχει η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει πεδία που χρειάζεται για τη
σύνταξη αναφορών, δελτίων συντήρησης, προµελετών κ.τ.λ και θα µπορεί να οργανώσει
πρότυπα για τις αναφορές του.

6.7.1 ∆ιεπιφάνειες (interfaces)
Η αρχική οθόνη θα περιέχει την ταυτότητα του συστήµατος και θα ακολουθεί η κεντρική
φόρµα επιλογών. Αυτή ανάλογα µε την επιλογή µπορεί να δοµηθεί µε δύο τρόπους.
Α. Επιλογή ανάµεσα στις 3 βασικές λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Β. Φόρµα σε µορφή ηµερολογίου που προσφέρει τις 3 παραπάνω επιλογές
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ), δίνει δυνατότητα για συνδέσεις µε άλλες
βάσεις, σύνδεση στο internet, αναζήτηση, εισαγωγή σηµειώσεων σε µορφή note pad κ.ά.
Σε αυτή τη µορφή θα εµφανίζονται οι Α/Α αριθµοί αντικειµένων των οποίων η
διαδικασία συντήρησης δεν έχει ολοκληρωθεί µε διαφορετικό χρώµα και θα υπάρχει η
ηµεροµηνία εισαγωγής αλλά όχι ηµεροµηνία παράδοσης. Από τον αριθµό ID θα γίνεται
σύνδεση µε την αρχική φόρµα γενικών πληροφοριών και σύνδεση στη φόρµα συντήρησης. Σε
αυτό το στάδιο ζητείται άδεια ή εξουσιοδότηση για κάθε λειτουργία και εφόσον εισαχθεί ο
κατάλληλος κωδικός συνεχίζεται η διαδικασία. Ακολούθως επιλέγουµε ανάµεσα στις 3
διαδικασίες

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ,

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Για

να

προχωρήσουµε στην δεύτερη και τρίτη επιλογή πρέπει να εισαχθεί το αντικείµενο στο
σύστηµα από τη φόρµα των γενικών πληροφοριών της ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.
Κάθε διαδικασία παρουσιάζεται σε µορφή καρτελλοθήκης για να είναι δυνατή η
ταυτόχρονη απεικόνιση όλων των ενοτήτων των οντοτήτων.
Αν επιλέξουµε ΑΝΑΚΤΗΣΗ τότε µέσα από µια φόρµα αναζήτησης θέτουµε κριτήρια
ώστε να ανακτήσουµε πληροφορίες για ένα αντικείµενο ή διαδικασία.

Εικόνα 6.1 Σχέδιο φόρµας

Εικόνα 6.2 Σχέδιο φόρµας

Εικόνα 6.3 Σχέδιο κεντρικής φόρµας εισαγωγής

6.7.2 Έντυπες αναφορές
Μια από τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύστηµα τεκµηρίωσης των εργασιών
συντήρησης είναι η παραγωγή έντυπων δελτίων, αναφορών κ.τ.λ. Έτσι, από το σύστηµα
µπορεί να προκύψει ως προιόν:
α. ∆ελτίο συντήρησης
β. Προµελέτη
γ. Μελέτη
δ. Οικονοµική προσφορά
ε. Αναφορά για κάποια εξειδικευµένη εργασία, όπως συµβουλές µεταχείρισης ή
καθορισµός συνθηκών έκθεσης ενός αντικειµένου.
στ. Εκτύπωση µιας ή όλων των οθονών για κάθε έργο
Για το δελτίο συντήρησης είναι χρήσιµο να υπάρχουν δύο µορφές το σύντοµο και το
αναλυτικό. Το σύντοµο θα περιλαµβάνει επιγραµµατικά: γενικές πληροφορίες (αριθµό ID,
αριθµό εισαγωγής, αριθµό καταγραφής, είδος, διαστάσεις, θέµα, υλικό, ιδιοκτήτη,
ηµεροµηνία εισόδου και παράδοσης κλπ.), φθορές, εργασίες συντήρησης. Το αναλυτικό

δελτίο θα περιλαµβάνει: γενικές πληροφορίες, τεχνολογία κατασκευής, φθορές, εξετάσεις –
αναλύσεις, εργασίες συντήρησης.
Ακόµη, µπορεί να δηµιουργηθούν φόρµες προµελέτης κατάστασης διατήρησης και
προτεινόµενων εργασιών συντήρησης που θα περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα πεδία του
συστήµατος καθώς και την απαραίτητη φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση.
Το περιεχόµενο του συστήµατος µπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για την εκπόνηση
µελετών αν και η σε βάθος τεκµηρίωση που περιλαµβάνει µια µελέτη σε µορφή ελεύθερου
κειµένου δεν µπορεί να είναι άµεσο προϊόν ενός ηλεκτρονικού συστήµατος τεκµηρίωσης.

6.7.3 Μελλοντικές επεκτάσεις
Σε µια µελλοντική επέκταση του συστήµατος είναι σηµαντικό εκτός από τις τρεις βασικές
διαδικασίες της συντήρησης που έχουν περιγραφεί το σύστηµα να υποστηρίξει:
1. Θησαυρό όρων της συντήρησης µε σύνδεση µε θησαυρούς όρων για την τέχνη, όπως ο
ΑΑΤ, την αρχαιολογία, την τεχνολογία υλικών.
2. Βιβλιογραφική βάση δεδοµένων µε εξειδικευµένη βιβλιογραφία για τη συντήρηση.
3. Βάση µε URL’s για τη συντήρηση
4. Βάση προµηθευτών υλικών συντήρησης
5. Βάση υλικών συντήρησης µε σύνδεση µε Materials Safety Data Sheets
6. Σύστηµα παρακολούθησης έργου που να περιλαµβάνει δυνατότητα παρακολούθησης
της πορεία εργασιών µέσω χρονοδιαγράµµατος Gantt και παρακολούθηση οικονοµικής
διαχείρισης.
7. ∆υνατότητα εισαγωγής σηµειώσεων σε µορφή αδόµητης πληροφορίας, ώστε να µπορεί
ο συντηρητής να εισάγει γρήγορα πληροφορίες σε σηµειωµατάριο και να τις επεξεργάζεται
αργότερα.
8. Ηµερολόγιο που λειτουργεί ως αρχική φόρµα και δίνει µε µια µατιά τις εκκρεµότητες
εργασιών.
9. Βάση ευρετήριο ονοµάτων - διευθύνσεων – τηλεφώνων στην οποία θα εισάγονται
στοιχεία από το σύστηµα αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων κατευθείαν σε
αυτή.
Αν το σύστηµα κληθεί να εξυπηρετήσει ένα δηµόσιο φορέα όπως ένα µουσείο µπορεί να
χρειαστεί να προστεθούν κάποιες λειτουργίες ή να συνδεθεί µε κάποιο ευρύτερο σύστηµα
διαχείρισης. Σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα πρέπει να προσαρµοστεί, να αποµακρυνθούν
τα πεδία που υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και να επανασχεδιαστεί.

7.0 Εννοιολογική σχεδίαση

7.1 Συνοπτική παρουσίαση του µοντέλου

Η

εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος περιλαµβάνει τον καθορισµό οντοτήτων,

γνωρισµάτων που τις διέπουν και τις συσχετίσεις που καθορίζουν τον τρόπο µε τον

οποίο όλα αυτά συνδέονται µεταξύ τους εννοιολογικά.
Οι οντότητες που περιλαµβάνονται και τα γνωρίσµατά τους παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω. Οι συσχετίσεις µεταξύ τους καθώς και οι περιορισµοί πλήθους παρουσιάζονται
αναλυτικά στα διαγράµµατα οντοτήτων συσχετίσεων.

Καταγραφή
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (α/α αντικειµένου, αριθµός εισαγωγής, αριθµός καταγραφής, είδος
αντικειµένου, θέµα, ονοµασια/τιτλος)
2. ΥΛΙΚΟ (κύριο υλικό, περιγραφή)
3. ΤΕΧΝΙΚΗ (είδος τεχνικής περιγραφή)
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (τρόπος, τόπος, πηγή)
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (από, µέχρι, αιώνας, χρονολογία, ηµεροµηνία)
6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (είδος, ονοµατεπώνυµο, πηγή)
7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (εκτίµηση, ηµεροµηνία)
8. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

(είδος, περιγραφή, ηµεροµηνία)

9.

(εκτίµηση, ηµεροµηνία)

10.

ΑΝΑΓΚΗΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΛΗ_ΤΜΗΜΑΤΑ

11. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (διάσταση

(είδος/ ονοµασία, περιγραφή)
τµηµατος/µελους,

µονάδα)
12. ΒΑΡΟΣ (τιµή, µονάδα, ηµεροµηνία)
13. ΕΥΡΕΣΗ (τρόπος, τόπος, χρόνος, πηγή)
14. ΧΡΟΝΟΣ_ΕΥΡΕΣΗΣ (από, µέχρι, αιώνας, χρονολογία, ηµεροµηνία)
15. ΧΡΗΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (είδος, τόπος, πηγή)
16. ΧΡΟΝΟΣ_ΧΡΗΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (από, µέχρι, αιώνας, χρονολογία)

τιµή,

17. ΙΣΤΟΡΙΚΟ (κείµενο ιστορικού, πηγή)
18. ΥΠΟΓΡΑΦΗ (θέση, κείµενο, παρατηρήσεις)
19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (κείµενο περιγραφής)
20. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ_ΣΗΜΑ∆ΙΑ (θέση, περιγραφή)
21. ΕΠΙΓΡΑΦΗ (θέση, κείµενο επιγραφής, αποδοση/µεταφραση, παρατηρήσεις)
22.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ_ΜΕ_ΒΑΣΗ_ΦΥΣΙΚΕΣ_Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

(µέθοδος,

ηµεροµηνία, περιγραφή, στοιχείο χρονολόγησης)
23.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΜΕ_ΒΑΣΗ_ΦΥΣΙΚΕΣ_

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (περιγραφή)
24. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ (όνοµα, επώνυµο, ιδιότητα, επωνυµία,
Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
25. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ_ΜΕ_ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ_ΣΥΓΚΡΙΣΗ (περιγραφή, πηγή)
26. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΠΟ_ΙΣΤΟΡΙΚΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ (περιγραφή, πηγή στοιχείο
χρονολόγησης)
27. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ (από, µέχρι, αιώνας, χρονολογία,
ηµεροµηνία)
28. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (όνοµα, επώνυµο, επωνυµία, διεύθυνση,
ιδιότητα, από, έως, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
29. ΘΕΣΗ (ονοµασία, διεύθυνση)
30. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ (ονοµασία, διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail, URL )
31. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_∆ΗΜΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ (όνοµα, επώνυµο, ιδιότητα,
Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
32.Α∆ΕΙΑ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (άδεια, περιγραφή)
33. ΜΕΛΕΤΗ (αριθµός, είδος, ηµεροµηνία εκπόνησης, περιγραφή, αριθµός άδειας
εκπόνησης, στοιχεία εγκρισης/αποφασης, ηµεροµηνία κατάθεσης)
34. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα, Α.Φ.Μ.,
αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
35. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (αριθµός, περιγραφή, ηµεροµηνία )
36. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ_ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα,
Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
37. ∆ΕΛΤΙΟ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (αριθµός δελτίου, ηµεροµηνία, περιγραφή)
38. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ_∆ΕΛΤΙΟΥ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα, Α.Φ.Μ.,
αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)

39. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (αριθµός φωτογραφίας, µέσο, περιγραφή, µέθοδος, αριθµός
αρχειου/αρνητικου, ηµεροµηνία)
40. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου,
αριθµός fax, e-mail)
41. ΣΧΕ∆ΙΟ (αριθµός σχεδίου, είδος, περιγραφή, ηµεροµηνία)
42. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΣΧΕ∆ΙΟΥ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα, Α.Φ.Μ.,
αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
43. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΝΟΜΙΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣ (περιγραφή)
44. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ονοµατεπώνυµο συγγραφέα/ων, τίτλος, εκδοτικός οίκος,
χρονολογία έκδοσης, τόπος έκδοσης, είδος)
45.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (α/α αντικειµένου, αριθµός εισαγωγής, όνοµα
συντάκτη, επώνυµο συντάκτη, ηµεροµηνία)

Εξέταση
46. ∆ΟΜΙΚΑ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (είδος/ονοµασία, υλικό, τεχνική, περιγραφή)
47. ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ (µέθοδος, ηµεροµηνία, διαδικασία εξέτασης/ανάλυσης)
48. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΛΥΣΗΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση,
ιδιότητα, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
49. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΛΥΣΗΣ (περιγραφή, ηµεροµηνία)
50. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (σκοπός, παρατηρήσεις, θέση, ηµεροµηνία, αριθµός
δείγµατος)
51. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα,
Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
52. ∆ΟΚΙΜΗ (ηµεροµηνία, είδος, υλικό, θέση, αναλογία, µέθοδος, αποτελέσµατα,
παρατηρήσεις)
53. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_∆ΟΚΙΜΗΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα, Α.Φ.Μ.,
αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
54. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (είδος, προέλευση, περιγραφή)
55. ΜΕΤΡΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (ηµεροµηνία, θέση, ώρα,
περιοχή, τιµή, µονάδα µέτρησης, όργανο µέτρησης)
56.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

(όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)

57.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

(είδος,

θέση,

έκταση,

υλικό,

τεχνική/µέθοδος,, παρατηρήσεις)
58.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

(όνοµα,

επώνυµο,

διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου, αριθµός fax, e-mail)
59. ΧΡΟΝΟΣ_ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (από, µέχρι, αιώνας, χρονολογία,
ηµεροµηνία, πηγή)
60. ΦΘΟΡΑ (είδος, θέση, αιτία, περιγραφή)
61. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (είδος, θέση, µέθοδος,
υλικό, προβλεπόµενη δαπάνη, προβλεπόµενος χρόνος, προδιαγραφές)

Συντήρηση
62. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (είδος επέµβασης, υλικό, θέση, µέθοδος,
περιγραφή, ηµεροµηνία έναρξης, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης)
63. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αριθµός τηλεφώνου,
αριθµός fax, e-mail)
64. ΤΟΠΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ονοµασία, διεύθυνση)
65. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (είδος, ηµεροµηνία έναρξης, ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης, µέθοδος, παρατηρήσεις)

7.2 ∆ιαγράµµατα
Τα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζουν τις οντότητες, τα γνωρίσµατα που τις διέπουν, τις
συσχετίσεις που καθορίζουν τον τρόπο της εννοιολογικής τους σύνδεσης και τους
περιορισµούς πλήθους µεταξύ τους. Στα διαγράµµατα οι οντότητες αναπαρίστανται σε
παραλληλόγραµµα, οι συσχετίσεις σε ρόµβους και τα γνωρίσµατα σε ελλείψεις.
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7.2 ΥΛΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΥΛΙΚΟ

`
ΥΛΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΚΕ
ΜΕ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΤΕΧΝ ΙΚΗ Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7.2 ΥΛΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΥΛΙΚΟ

`
ΥΛΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΚΕ
ΜΕ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΤΕΧΝ ΙΚΗ Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΟΝΤΟΤΗ ΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

ΤΟΠΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ

Π ΗΓΗ
IsA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΧΕΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α

1:1

∆ΗΜ ΙΟΥΡΓΗ
ΘΗΚΕ
ΑΠΟ

ΕΧΕΙ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΠΟ

0:1

∆ΗΜ ΙΟΥΡΓΟ
ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ ΕΧΡΙ
ΠΗΓΗ

ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΑΙΩΝΑΣ
ΕΤΟΣ
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7.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ- ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΙΜ ΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΕΧΕΙ
ΑΝΑΓΚΗ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

IsA

ΕΚΤΙΜ ΗΣΗ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΕΙΣΑΧΘΗΚΕ
ΜΕ
ΣΚΟΠΟ

ΣΚΟΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ
ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1
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7.5 ΜΕΛΗ/ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΝΗΚΕΙ
ΕΙ∆ΟΣ/ΟΝΟ
Μ ΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ

Μ ΕΛΗ
ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

IsA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
ΑΝΗΚΕΙ
ΣΕ
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7.6 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΟΣ
ΗΜ ΕΡΟΜ Η
ΝΙΑ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΟΣ

ΕΧΕΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΤΙΜ Η

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
Μ ΟΝΑ∆Α
ΣΧΗΜ Α
Μ ΕΓΕΘΟΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΜ ΗΜ ΑΤΟΣ
Μ ΕΛΟΥΣ

IsA

ΕΧΕΙ
ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΙΜ Η

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

Μ ΟΝΑ∆Α

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.7. ΕΥΡΕΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΠΟ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΠΗΓΗ

Μ ΕΧΡΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΥΡΕΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ

ΕΧΕΙ

ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΙΩΝΑΣ

`

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΒΡΕΘΗΚΕ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

IsA

ΕΤΟΣ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΕΧΕΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1:1

Μ ΕΧΡΙ

ΧΡΗΣΙΜ Ο
ΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ

ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΙΩΝΑΣ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΚΕΙΜ ΕΝΟΙΣΤΟΡΙ
ΚΟΥ
ΠΗΓΗ

0:1

ΧΡΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΧΕΙ

ΠΗΓΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΤΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

`
ΘΕΣΗ

ΕΧΕΙ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Μ ΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΕΧΕΙ
ΧΑΡ.
ΣΗΜ Α∆ΙΑ

IsA
ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΗΜΑ∆ΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.9 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΗΜ ΕΡ/ΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣ Η

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

`

IsA
ΕΧΕΙ

ΓΝΩΡΙΣΜ Α
ΕΧΕΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

1:1
ΟΝΟΜ Α

ΑΦΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟ ΛΟ ΓΗΣΗΣ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

E-M AIL

ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Μ Ε
ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟ
ΓΕΙΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΧΡΟΝΟΛΟ
ΓΕΙΤΑΙ

ΠΗΓΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ Μ Ε
ΒΑΣΗ ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

IsA
ΠΗΓΗ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΕΧΕΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟ

0:1
ΕΤΟΣ

Μ ΕΧΡΙ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΑΙΩΝΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.11 Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

IsA
ΑΝΗΚΕΙ
ΣΕ

ΑΠΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΩΣ

ΟΝΟΜ Α

ΓΝΩΡΙΣΜ Α

1:1

URL
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

E-M AIL
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

0:1

ΑΦΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.12 ΘΕΣΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
IsA

ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ

1:1
ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.13 Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ
Α∆ΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΕΚ∆ΟΘΗ
ΚΕ ΑΠΟ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΕΧΕΙ
Α∆ΕΙΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

URL
IsA

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΗΜ ΟΣΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜ Ο
ΦΟΡΕΑ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ
ΣΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΘΕΣΗ/Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
E-M AIL

ΟΝΟΜ Α
E-M AIL

ΕΙΝΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Μ ΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

E-M AIL

0:1
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

ΚΑΤΑΤΕΙ
ΘΕΤΑΙ

Μ ΕΛΕΤΗ

ΟΝΟΜ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΕΙ∆ΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΠΟ

1:1

ΕΧΕΙ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
Μ ΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
Α∆ΕΙΑΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.14 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ - ∆ΕΛΤΙΟ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΠΡΟΜ ΕΛΕΤΗΣ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜ ΕΛΕΤΗ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
∆ΕΛΤΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
∆ΕΛΤΙΟΥ

ΟΝΟΜ Α

E-M AIL

ΕΧΕΙ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΠΡΟΜ ΕΛΕΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΝΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΝΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

∆ΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ/Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX
IsA
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΓΝΩΡΙΣΜ
Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΕΧΕΙ
ΟΝΟΜ Α

0:1

E-M AIL
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
∆ΕΛΤΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΘΕΣΗ/Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.15 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΝΤΟΤΗ ΤΑ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μ ΕΣΟ
Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΑΡΧΕΙΟΥ/ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

`

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

IsA

Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜ ΕΡΟΜ Η ΝΙΑ
ΕΓΙΝΕ
ΛΗΨΗ
ΑΠ Ο

ΓΝΩΡΙΣΜ Α

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΟΝΟΜ Α
ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ

0:1
E-M AIL

ΑΦΜ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ FAX

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.16 ΣΧΕ∆ΙΟ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΚΕ

ΣΧΕ∆ΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

`

IsA
ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΕΓΙΝΕ
ΑΠΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΟΝΟΜ Α
ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

0:1
E-M AIL

ΑΦΜ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.17 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

IsA

Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΝΟΜ ΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΠΡΟΣΤΑ
ΤΕΥΕΤΑΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ

`

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ

IsA
ΕΙ∆ΟΣ
ΓΝΩΡΙΣΜ Α

ΤΟΠΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΟΝΟΜ ΑΤΕ
ΠΩΝΥΜ Ο
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

7.19 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜ Α

ΟΝΟΜ Α

IsA

ΥΠΕΥΘΥΝΟ

ΚΑΤΑΧΩ ΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΓΝΩΡΙΣΜ
Α

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.20 ∆ΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΟΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

0:1
ΕΙ∆ΟΣ
ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7.21 ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ

`

IsA

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

1:1

∆ΟΜ ΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜ Α

ΕΝ∆ΙΑΜ ΕΣΟ
ΣΤΡΩΜ Α

ΥΠΟΣΤΡΩΜ Α
ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑ

ΧΡΩΜ ΑΤΙΚΟ
ΣΤΡΩΜ Α

ΥΠΕΡΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΣΤΡΩΜ Α

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΣΤΡΩΜ ΑΤΩΝ

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΣΤΡΩΜ ΑΤΩΝ

ΣΤΡΩΜΑ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΣΤΡΩΜ ΑΤΩΝ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.22 EΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

`

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ
E-M AIL

1:1

ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΟΝΟΜ Α
ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ ΙΕΥΘ ΥΝ Σ Η

ΕΠΩΝΥΜ Ο

0:1
ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΧΕΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α

ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΦΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.23 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΛΗ ΦΘΗ ΚΕ
∆ΕΙΓΜ Α

`

ΟΝΟΜ Α

IsA

ΕΠΩΝΥΜ Ο
ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ
∆ΕΙΓΜ ΑΤΟΛΗΨ ΙΑ

ΥΠ ΕΥΘΥΝΟΣ
∆ΕΙΓΜ ΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΕΓΙΝΕ
ΑΠΟ

ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ
ΗΜ ΕΡΟΜ Η ΝΙΑ
ΑΡ.∆ΕΙΓΜ ΑΤΟΣ

E-M AIL
1:1
ΑΡΙΘΜ Ο
Σ FAX

Ι∆ΙΟΤΗ ΤΑ

0:1

ΑΦΜ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.24 ∆ΟΚΙΜΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ
ΣΕ
∆ΟΚΙΜ Η

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΝΟΜ Α

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

E-M AIL

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΕΓΙΝΕ
ΑΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
∆ΟΚΙΜ ΗΣ

IsA

ΓΝΩ ΡΙΣΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΟΚΙΜ Η
ΕΙ∆ΟΣ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

ΑΦΜ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

0:1

ΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

ΥΛΙΚΟ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7.25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΜΕΤ ΑΒΑΛΛΕΤ ΑΙ
ΑΠΟ

IsA

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΗΜ /ΝΙΑ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΩΡΑ
ΤΙΜ Η

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Μ ΕΤΡΑΤΑ
Ι

ΟΝΟΜ Α

Μ ΕΤΡΗΣΗ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΟ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

ΕΠΩΝΥΜ Ο
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Μ ΟΝΑ∆Α

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ Π.Π.

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-M AIL
ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7.26 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
Μ ΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΑΠΟ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΤΙΜ Η
ΕΙ∆ΟΣ

ΩΡΑ

ΦΩΤΙΣΜ ΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΜ ΕΡΟ
Μ ΗΝΙΑ

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΜ ΕΡΟ
Μ ΗΝΙΑ

ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΩΡΑ

ΑΕΡΙΣΜ ΟΣ

ΟΡΓΑΝΟ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΓΡΑΣΙΑ

ΡΥΠΟΙ

ΤΙΜ Η

ΕΙ∆ΟΣ
ΟΡΓΑΝΟ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜ Η
ΟΡΓΑΝΟ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ

Μ ΟΝΑ∆Α

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7.27 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

IsA
ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ
ΓΝΩΡΙΣΜΑ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜ Ο
ΟΝΟΜ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΒΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
Μ ΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ

1:1
ΑΠΟ

ΑΙΩΝΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΗ

ΕΓΙΝΕ
ΑΠΟ

ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

0:1
Μ ΕΧΡΙ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΤΟΣ

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.28 ΦΘΟΡΑ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`

IsA

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΑΙΤΙΑ
ΦΘΟΡΑ

ΘΕΣΗ

0:1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7.29 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

`
ΕΧΕΙ
ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΟ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.30 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

`

IsA
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

ΟΝΟΜ Α

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

E-M AIL
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜ Ο

ΤΟΠΟΣ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ FAX
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

ΑΦΜ

0:1
ΗΜ /ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟ

ΕΙ∆ΟΣ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.31 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ

ΕΠΩΝΥΜ Ο
ΟΝΟΜ Α

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΘΕΣΗ
ΤΜ ΗΜ Α

ΗΜ /ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ FAX

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΛΙΚΟ

ΣΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

`

E-M AIL

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΦΜ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.31 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ

ΕΠΩΝΥΜ Ο
ΟΝΟΜ Α

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΣ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΗ
ΤΜ ΗΜ Α

ΣΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΙΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΣ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

IsA

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ FAX

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

`

E-M AIL

ΑΦΜ

1:1
1:Ν
Ν:Ν
0:Ν

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜ ΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΜ ΑΝΣΗ

0:1

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.32 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΟΝΟΜ Α

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

IsA

ΕΠΩΝΥΜ Ο

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

`

E-M AIL
ΓΝΩ ΡΙΣΜΑ

ΤΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1:1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Μ ΕΘΟ∆ΟΣ

ΗΜ /ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΦΜ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ
FAX

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7.33 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΝΟΜ Α

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

E-M AIL

ΕΠΩΝΥΜ Ο
ΤΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ

`

IsA

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

ΑΦΜ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1:1

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ FAX

1:Ν
Ν:Ν
0:Ν
0:1

ΕΥΡΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΩΝ
ΤΙΜ ΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓ ΧΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ
Μ ΕΤΡΗΣΗΣ

Σ

ΧΕ∆ΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Μ ΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

∆ΡΑΣΗ
ΕΠΑΦΗ

7.3 Απαιτήσεις πληροφορίας

Τα δεδοµένα εισάγονται σε πεδία που το καθένα έχει µία µοναδική ονοµασία. Για κάθε
πεδίο υπάρχει ένας µοναδικός αύξων αριθµός.
Στον ορισµό του πεδίου τίθενται τα ειδικά χαρακτηριστικά του πεδίου.
Στους κανόνες εισαγωγής καταγράφονται οι περιορισµοί στο είδος των δεδοµένων, επίσης
ορίζεται επακριβώς ο τύπος των δεδοµένων, καθορίζεται αν θα υπάρχει λεξιλογικός έλεγχος,
σηµειώνονται οι παρατηρήσεις και όπου είναι δυνατό, δίνονται παραδείγµατα.
1. Όνοµα πεδίου: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά µε το
αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
1.1 Όνοµα πεδίου: α/α Αντικειµένου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ένας µοναδικός αριθµός καταγραφής του
αντικειµένου στο σύστηµα
Κανόνες εισαγωγής: Υποχρεωτικό
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
1.2 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Εισαγωγής Αντικειµένου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ένας µοναδικός αριθµός εισαγωγής του
αντικειµένου στο εργαστήριο συντήρησης ή ανάληψης ενός έργου. Ο αριθµός αυτός αλλάζει
αν το ίδιο αντικείµενο εισαχθεί για δεύτερη φορά για εκ νέου συντήρηση, ή εξέταση κ.τ.λ.
Εξαρτάται και από τον Σκοπό εισαγωγής.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ένας µοναδικός αριθµός εισαγωγής
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: ΑΚ32

1.3 Όνοµα πεδίου: ΑριθµόςΚαταγραφήςΣυλλογής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο αριθµός καταγραφής της συλλογής του
µουσείου, ή άλλου φορέα στον οποίο ανήκει το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
1.4 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο δηλώνεται το είδος του αντικειµένου σύµφωνα µε τη λειτουργία
του ή τη µορφή του. ∆εν πρέπει να αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου,
και να υποκαθιστά τα πεδία ΥΛΙΚΟ ή ΤΕΧΝΙΚΗ.
Κανόνες εισαγωγής: Υποχρεωτικό. Εισάγεται το είδος του αντικειµένου µε το όρο που γίνεται
η ταξινόµηση του την τρέχουσα αντίληψη για την αναζήτησή του
Τύπος δεδοµένων: : Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: γενική περιγραφή του είδους όπως: Ζωγραφικό Έργο->φορητή εικόνα,
Οικιακό σκεύος-> θραύσµα αγγείου, αρχειακό υλικό-> χειρόγραφο.
1.5 Όνοµα πεδίου: ΠλήρηςΤίτλοςΟνοµασία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο δηλώνεται ο τίτλος ή η ονοµασία του αντικειµένου, εφόσον
υπάρχει και είναι γνωστή.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο τίτλος του αντικειµένου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: ∆έηση, Παναγία του Πάθους, υδρία του ζωγράφου του Πάρη της
Καρλσρούης,
1.6 Όνοµα πεδίου: Θέµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται το θέµα του έργου. Τι αναπαρίσταται, τι
απεικονίζεται, τι περιγράφεται ποιες έννοιες εκφράζονται. Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται πολύ
σύντοµη περιγραφή του θέµατος του έργου. Συµπληρώνεται µόνο σε τέχνεργα.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Φυτικός διάκοσµος, Άγιος Νικόλαος.
2. Όνοµα πεδίου: ΥΛΙΚΟ

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε το υλικό του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
2.1 Όνοµα πεδίου: Κύριο υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το κύριο υλικό κατασκευής ή σύστασης του
αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το υλικό κατασκευής ή σύστασης του
αντικειµένου. Συστήνεται η χρήση θησαυρού όρων.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: Χαρτί, Ξύλο κ.ο.κ.
2.2 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Σύντοµη περιγραφή του υλικού κατασκευής ή σύστασης του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται σύντοµη περιγραφή του υλικού
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα:
3. Όνοµα πεδίου: ΤΕΧΝΙΚΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική
κατασκευής του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό Συµπληρώνεται µόνο για τέχνεργα.
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
3.1 Όνοµα πεδίου: Είδος Τεχνικής
Ορισµός πεδίου: Η ονοµασία της διαδικασίας ή της τεχνικής σύµφωνα µε την οποία έχει
κατασκευαστεί ένα τέχνεργο.
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το είδος της τεχνικής µε την οποία έχει
κατασκευαστεί ένα αντικείµενο.
∆εν συµπληρώνεται για φυσικά κατάλοιπα. Συνίσταται η χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: ελαιογραφία, συρµατοτεχνική, στιλβωτό χρυσό.
4. Όνοµα πεδίου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφονται πληροφορίες για την κατασκευή του
αντικειµένου
Κανόνες

εισαγωγής:

Πολλαπλό

∆εν

συµπληρώνεται

σε

περίπτωση

φυσικών

µη

επεξεργασµένων καταλοίπων
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
4.1 Όνοµα πεδίου: Τρόπος
Ορισµός πεδίου: : Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής ή επεξεργασίας του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
4.2 Όνοµα πεδίου: Τόπος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο τόπος που έγινε η κατασκευή ή η
επεξεργασία εφόσον είναι γνωστός
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
4.3 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η πηγή της πληροφορίας για την κατασκευή
ή την επεξεργασία του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
5. Όνοµα πεδίου: Χρόνος κατασκευής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο χρόνος κατασκευής ή επεξεργασίας του
αντικειµένου εφόσον είναι γνωστός

Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
5.1 Όνοµα πεδίου: Από
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται η αρχή (από) πού προσδιορίζει το διάστηµα στο οποίο
τοποθετείται η κατασκευή του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
5.2 Όνοµα πεδίου: Μέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται το τέλος (µέχρι) του διαστήµατος στο οποίο
τοποθετείται η κατασκευή του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
5.3 Όνοµα πεδίου: Αιώνας
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αιώνας
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα 15ος
5.4 Όνοµα πεδίου: Έτος
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το έτος.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: 1784
5.5 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία εφόσον είναι γνωστή
Κανόνες εισαγωγής: ετος/µήνας/ηµέρα
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
5.6 Όνοµα πεδίου: Περίοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η χρονική περίοδος κατασκευής του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: µεταβυζαντινή, κλασική.
6. Όνοµα πεδίου: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε το δηµιουργό
του αντικείµενου (για τέχνεργα)
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
6.1 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το είδος του δηµιουργού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: Ζωγράφος, αγγειοπλάστης, σιδηρουργός
6.2 Όνοµα πεδίου: Πλήρες όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το πλήρες όνοµα του δηµιουργού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Θεοφάνης ο Κρης
6.3 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η πηγή των πληροφοριών σχετικά µε την
ταυτότητα του δηµιουργού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα: Κτητορική πλάκα νάρθηκα: «+ ει µεν αρχή της οιστορίας της δε της Α(γ)ί(ας) του
Θ(ε)ού εκκλ(ησίας) ην Ιουνίου ια’ ετελειώθει δε Σεπτεµβρίω ις’ παρ εµού του ταπινού κι ευτελούς
Γεωργίου ιερέως κι εκκλησιάρχου Θηβ(ών) Βιοτί(ας) και ηµ(ών) αυταδέλφου ηµ(ών) Φράγκου το
επεικλι Κ(ων)ατρής ΑΦΞΓ’ εν έτει ΖΟΒ Ινδ(ικτιών)ος ζ’».
7. Όνοµα πεδίου: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Περιγράφεται η κατάσταση διατήρησης του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
7.1 Όνοµα πεδίου: Εκτίµηση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται µονολεκτικά η εκτίµηση της κατάστασης
διατήρησης του αντικειµένου ή του µνηµείου
Κανόνες εισαγωγής: το πεδίο παίρνει µόνο επτά συγκεκριµένες τιµές άριστη, πολύ καλή,
καλή, µέτρια, σχεδόν κακή, κακή, πολύ κακή.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα:
7.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1992/02/08
8. Όνοµα πεδίου: ΑΝΑΓΚΗΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ο βαθµός της αναγκαιότητας επέµβασης
συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
8.1 Όνοµα πεδίου: Εκτίµηση

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η εκτίµηση του βαθµού αναγκαιότητας µιας
επέµβασης συντήρησης. Χρησιµεύει και στη δηµιουργία χάρτη προτεραιοτήτων. Παίρνει τις
τιµές Εξαιρετικά επείγουσα, Επείγουσα, Άµεση ανάγκη, Επιθυµητή, Υπό εξέταση,
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα:
8.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
εκτίµηση της ανάγκης επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
9. Όνοµα πεδίου: ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΈΡΓΟΥ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ο σκοπός της εισαγωγής ενός αντικειµένου στο
εργαστήριο συντήρησης ή ο σκοπός ανάληψης ενός έργου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
9.1 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Ο σκοπός εισαγωγής του αντικειµένου στο εργαστήριο συντήρησης ή ο
σκοπός της ανάληψης ενός έργου. Μπορεί το ίδιο αντικείµενο να επανεισαχθεί µε διαφορετικό
σκοπό κάθε φορά.
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο σκοπός της εισαγωγής του
αντικειµένου στο εργαστήριο ή της ανάληψης ενός έργου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Προµελέτη, Οικονοµική προσφορά, καταγραφή, συντήρησης, στερέωση
χρωµατικού στρώµατος.
9.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία το
αντικείµενο εισάχθηκε µε ένα συγκεκριµένο σκοπό. Στο µέλλον το ίδιο αντικείµενο µπορεί να
ξαναεισαχθεί και η ηµεροµηνία όπως και ο σκοπός θα αλλάξουν
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1998/09/16
9.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του σκοπού εισαγωγής του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται πιο αναλυτικά ο σκοπός εισαγωγής ή
ανάληψης του έργου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Μελέτη, Προµελέτη, Συντήρηση, Εξέταση.
10. Όνοµα πεδίου: ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε τα διακριτά µέλη
ή τµήµατα που µπορεί να έχει το αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
10.1 Όνοµα πεδίου: Αποτελείται Από Αριθµό Μελών
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο αριθµός των µελών από τα οποία αποτελείται το
αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
10.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται πληροφορίες σχετικά µε το είδος των
τµηµάτων ή µελών.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα:
10.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται µια γενική περιγραφή σχετικά µε τα µέλη του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
11. Όνοµα πεδίου: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαστάσεις
του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
11.1 Όνοµα πεδίου: ΣχήµαΜέγεθος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το σχήµα ή το µέγεθος του αντικειµένου,
εφόσον µπορεί να οριστεί.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: folio, Α4, τετράγωνο, σφαιρικό.
11.2 Όνοµα πεδίου: ∆ιάστασηΤµηµατοςΜελουςΠουΜετρήθηκε
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διάσταση ενός τµήµατος ή µέλους του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Πλάτος, διάµετρος στοµίου, ύψος νότιου τοίχου.
11.3 Όνοµα πεδίου: Τιµή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η τιµή της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα:
11.4 Όνοµα πεδίου: Μονάδα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η µονάδα µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: µέτρο, εκατοστό.
12. Όνοµα πεδίου: ΒΑΡΟΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε το βάρος του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
12.1 Όνοµα πεδίου: Τιµή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η τιµή της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
12.2 Όνοµα πεδίου: Μονάδα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η µονάδα µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: γραµµάρια, κιλά
12.3 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που έγινε η µέτρηση.
Κανόνες εισαγωγής: έτος, µήνας ηµέρα.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 2001/03/12
13. Όνοµα πεδίου: ΕΥΡΕΣΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες σχετικά µε την εύρεση
κινητών αντικειµένων

Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
13.1 Όνοµα πεδίου: Τρόπος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται τρόπος εύρεσης του αντικειµένου εφόσον
είναι γνωστός
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Ανασκαφή
13. 2Όνοµα πεδίου: Τόπος
Ορισµός πεδίου: : Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο τόπος εύρεσης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
13.3 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η πηγή της πληροφορίας για την εύρεση του
αντικειµένου π.χ. όνοµα ή βιβλιογραφική αναφορά.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
14. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο χρόνος εύρεσης του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
14.1 Όνοµα πεδίου: Χρόνος από

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται η αρχή (από) του διαστήµατος στο οποίο τοποθετείται
η εύρεση του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Αναγραφή του χρόνου σε ελεύθερο κείµενο, είτε αιώνας, περίοδος
χρονολογία, ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
14.2 Όνοµα πεδίου: Χρόνος µέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται το τέλος (µέχρι) του διαστήµατος στο οποίο
τοποθετείται η εύρεση του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Αναγραφή του χρόνου σε ελεύθερο κείµενο, είτε αιώνας, περίοδος
χρονολογία, ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
14.3 Όνοµα πεδίου: Αιώνας
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αιώνας
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα 15ος
14.4 Όνοµα πεδίου: Έτος
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το έτος.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: 1784
14.5 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία εφόσον είναι γνωστή
Κανόνες εισαγωγής: ετος/µήνας/ηµέρα
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα

14.6 Όνοµα πεδίου: Περίοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η χρονική περίοδος στην οποία ανήκει το
αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της περιόδου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα:
15. Όνοµα πεδίου: ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η χρήση ή η λειτουργία του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
15.1 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η χρήση ή η λειτουργία του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η χρήση
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: λατρευτική χρήση, διακοσµητικό, εργαλείο κοπής, κατοικία
15.1 Όνοµα πεδίου: Τόπος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ο τόπος στον οποίο έγινε η συγκεκριµένη
χρήση ή λειτούργησε το αντικείµενο µε συγκεκριµένο τρόπο. Συµπληρώνεται µόνο όταν
πρόκειται για κινητά αντικείµενα
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία του τόπου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Ν. Πελοπόννησος
15.2 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό αναφέρεται η πηγή της πληροφορίας για την παραπάνω
χρήση
Κανόνες εισαγωγής: Αναγράφεται σε ελεύθερο κείµενο η πηγή. Η βιβλιογραφία γράφεται:
όνοµα συγγραφέα, τίτλος, έκδοση, τόπος έκδοσης, χρονολογία έκδοσης..
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα: Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Η Βυζαντινή Ιστορία από τις Πηγές, Εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1993, ή προφορική πληροφορία κ.ά.
16. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο χρόνος χρήσης ή η λειτουργίας
του αντικειµένου εφόσον είναι γνωστός
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
16.1 Όνοµα πεδίου: Χρόνος από
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται η αρχή (από) του διαστήµατος κατά το οποίο το
αντικείµενο επιτέλεσε µια συγκεκριµένη λειτουργία ή χρησιµοποιήθηκε για κάποιο σκοπό
Κανόνες εισαγωγής: Αναγραφή του χρόνου σε ελεύθερο κείµενο, είτε αιώνας, περίοδος
χρονολογία, ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
16.2 Όνοµα πεδίου: Χρόνος µέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται το τέλος (µέχρι) του διαστήµατος κατά το οποίο το
αντικείµενο επιτέλεσε µια συγκεκριµένη λειτουργία ή χρησιµοποιήθηκε για κάποιο σκοπό
Κανόνες εισαγωγής: Αναγραφή του χρόνου σε ελεύθερο κείµενο, είτε αιώνας, περίοδος
χρονολογία, ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
16.3 Όνοµα πεδίου: Αιώνας
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αιώνας
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα 15ος
16.4 Όνοµα πεδίου: Έτος
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το έτος.

Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: 1784
16.5 Όνοµα πεδίου: Περίοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η χρονική περίοδος χρήσης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα:
17. Όνοµα πεδίου: ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφονται οι πληροφορίες σχετικά µε το ιστορικό του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
17.1 Όνοµα πεδίου: ΚείµενοΙστορικού
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το κείµενο που περιγράφει το ιστορικό του
αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
17.2 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η πηγή των πληροφοριών σχετικά µε το
ιστορικό του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
18. Όνοµα πεδίου: ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε την υπογραφή του
δηµιουργού, εφόσον υπάρχει.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό

Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
18.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η θέση όπου υπάρχει η υπογραφή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
18.2 Όνοµα πεδίου: ΚείµενοΥπογραφής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το ακριβές κείµενο της υπογραφής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Χειρ ∆οµίνικου
18.3 Όνοµα πεδίου: Παρατηρήσεις
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται παρατηρήσεις σχετικά µε την υπογραφή.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
19. Όνοµα πεδίου: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται µια σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου,
της διακόσµησης που πιθανόν να έχει κ.τ.λ.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
19.1 Όνοµα πεδίου: Κείµενο Περιγραφής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται µια σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου,
της διακόσµησης που πιθανόν να έχει κ.τ.λ.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται σε ελεύθερο κείµενο περιγραφή του αντικειµένου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα:
20. Όνοµα πεδίου: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε χαρακτηριστικά
σηµάδια που υπάρχουν στο αντικείµενο και είναι χρήσιµα για την ταυτοποίησή του
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
20.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η θέση όπου υπάρχουν τα χαρακτηριστικά
σηµάδια
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
20.2 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η περιγραφή των σηµαδιών.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
21. Όνοµα πεδίου: ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε επιγραφές που
φέρει το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
21.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η θέση της επιγραφής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

21.2 Όνοµα πεδίου: ΚείµενοΕπιγραφής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το κείµενο της επιγραφής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
21.3 Όνοµα πεδίου: Απόδοση/Μετάφραση επιγραφής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η µετάφραση ή η απόδοση της επιγραφής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
21.4 Όνοµα πεδίου: Παρατηρήσεις
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται παρατηρήσεις σχετικά µε την επιγραφή.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
22. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΜΕΒΑΣΗΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται οι πληροφορίες για τη χρονολόγηση του
αντικειµένου µε βάση τις φυσικές του ιδιότητες, δηλαδή µε αρχαιοµετρικές τεχνικές που
εφαρµόζονται αποκλειστικά από εξειδικευµένους επιστήµονες. Αυτές οι µέθοδοι
χρονολόγησης µε τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων ονοµάζονται και άµεσες ή απόλυτες.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
22.1 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ονοµασία της µεθόδου που εφαρµόστηκε.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: Μέθοδος µε ισότοπο άνθρακα 14, δενδροχρονολόγηση, µέθοδος
ουρανίου/θορίου.

22.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που εφαρµόστηκε η µέθοδος
στο αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/03/02
22.3 Όνοµα πεδίου: Στοιχείο Χρονολόγησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται το στοιχείο του αντικειµένου που
χρονολογήθηκε. Σε περιπτώσεις που το αντικείµενο είναι από ένα υλικό εισάγεται
«αντικείµενο» και η χρονολόγηση αφορά στο σύνολό του.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: ξύλινο υποστήριγµα
22.4 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η µέθοδος
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
23. Όνοµα πεδίου: Αποτέλεσµα Χρονολόγησης µε βάση Φυσικές Ιδιότητες
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγονται τα αποτελέσµατα της χρονολόγησης.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
23.1 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του σκοπού εισαγωγής του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται πιο αναλυτικά ο σκοπός εισαγωγής ή
ανάληψης του έργου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24. Όνοµα πεδίου: Υπεύθυνος Χρονολόγησης

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγονται τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη χρονολόγηση.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
24.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του υπεύθυνου για την εφαρµογή
της µεθόδου χρονολόγησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του υπεύθυνου για την
εφαρµογή της µεθόδου χρονολόγησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ιδιότητα του προσώπου ή οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Φυσικός, Αρχαιοµέτρης
24.4 Όνοµα πεδίου: Επωνυµία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η επωνυµία του υπεύθυνου εργαστηρίου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.5 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:

Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.7 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.8 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του νόµιµου υπευθύνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
24.9 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
25. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε τη χρονολόγηση
του αντικειµένου από συγκριτική µελέτη υφολογικών χαρακτηριστικών
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:

Παραδείγµατα:
25.1 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Περιγραφή της µεθόδου
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται το σκεπτικό της υφολογικής σύγκρισης.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
25.2 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η πηγή των πληροφοριών
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
26. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΜΕΒΑΣΗΙΣΤΟΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε τη χρονολόγηση
του αντικειµένου από ιστορικά στοιχεία, δηλαδή επιγραφές, σύγκριση πηγών κ.α
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
26.1 Όνοµα πεδίου: Στοιχείο Χρονολόγησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται το στοιχείο µε βάση το οποίο χρονολογήθηκε
το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Επιγραφή στο κάτω τµήµα του έργου όπου αναφέρεται η χρονολογία 1863.
26.2 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του ιστορικού στοιχείου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
26.3 Όνοµα πεδίου: Πηγή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η πηγή των πληροφοριών

Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
27. Όνοµα πεδίου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται τα αποτελέσµατα της χρονολόγησης του
αντικειµένου από ιστορικά στοιχεία και υφολογική σύγκριση
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
27.1 Όνοµα πεδίου: Από
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται η αρχή (από) του διαστήµατος στο οποίο εντάσσεται η
χρονολόγηση του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
27.2 Όνοµα πεδίου: Μέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται το τέλος (µέχρι) του διαστήµατος στο οποίο
εντάσσεται η χρονολόγηση του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα 15ος
27.3 Όνοµα πεδίου: Έτος
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το έτος.
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: 1784
27.4 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία εφόσον είναι γνωστή
Κανόνες εισαγωγής: ετος/µήνας/ηµέρα

Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
27.5 Όνοµα πεδίου: Αιώνας
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αιώνας στον οποίο ανήκει το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Παραδείγµατα
27.6 Όνοµα πεδίου: Περίοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η χρονική περίοδος στην οποία ανήκει το
αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα:
28. Όνοµα πεδίου: Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε τον ιδιοκτήτη του
αντικειµένου ή τον υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο ή οργανισµό.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
28.1 Όνοµα πεδίου:Από
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται από πότε είναι το πρόσωπο ή ο οργανισµός
που αναφέρεται ιδιοκτήτης ή νόµιµος υπεύθυνος για το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.2 Όνοµα πεδίου: Μέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται µέχρι πότε ήταν το πρόσωπο ή ο
οργανισµός που αναφέρεται ιδιοκτήτης ή νόµιµος υπεύθυνος για το αντικείµενο Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ιδιότητα του προσώπου ή οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Επιµελητής συλλογής, Έφορος αρχαιοτήτων
28.4 Όνοµα πεδίου: Επωνυµία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η επωνυµία του υπεύθυνου οργανισµού
µουσείου κ.τ.λ.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Μουσειο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 5η Ε.Β.Α.
28.5 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του ιδιοκτήτη ΄ητου υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.6 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: : Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του ιδιοκτήτη ΄ητου υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.7 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
υπευθύνου.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

28.8 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου ή τηλεφώνων του
ιδιοκτήτη ή του νόµιµου υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.9 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.10 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου υπευθύνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
28.11 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
29. Όνοµα πεδίου: ΘΕΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η θέση ή η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται
το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:

Παραδείγµατα:
29.1 Όνοµα πεδίου: Ονοµασίαθέσης/τοποθεσίας
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ονοµασία της θέσης ή της τοποθεσίας που
βρίσκεται το αντικείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: ερµάριο ια’, φάκελος αζ45, ή αν πρόκειται για µνηµείο: ο ναός βρίσκεται σε
κατωφέρεια σε ύψος 1100µ, 24 χλµ. Ν∆ της Τριπόλεως.
29.2 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του κτηρίου, ναού, κ.τ.λ. ή η
διεύθυνση του µουσείου, συλλογής ή κατοικίας όπου εκτίθεται ή φυλάσσεται το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
30. Όνοµα πεδίου: ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία του δηµόσιου οργανισµού ή
του φορέα που είναι υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο για το αντικείµενο στον οποίο
κατατίθεται η µελέτη για το έργο συντήρησης και είναι ο αρµόδιος για την έκδοση άδειας
εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
30.1 Όνοµα πεδίου: Ονοµασία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ονοµασία του δηµόσιου οργανισµού ή
φορέα στον οποίο υπάγεται το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 8η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
30.2 Όνοµα πεδίου: ΑριθµόεΤηλεφώνου

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του αρµόδιου
οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
30.3 Όνοµα πεδίου: Αριθµόςfax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός του fax του αρµόδιου
οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
30.4 Όνοµα πεδίου: URL
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του αρµόδιου
οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: http://www.culture.gr/
30.5 Όνοµα πεδίου: Email
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του αρµόδιου οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα::protocol@3eba.culture.gr
30.6 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του αρµόδιου οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; Πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
31. Όνοµα πεδίου: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου του αρµόδιου
οργανισµού
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
31.1 Όνοµα πεδίου: ΘέσηΙδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ιδιότητα ή η θέση που κατέχει ο
υπεύθυνος στον οργανισµό.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: προϊστάµενος, αρχαιολόγος, συντηρητής, αρχιτέκτονας.
31.2 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του υπεύθυνου Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
31.3 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του υπεύθυνου Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
31.4 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
31.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµόςfax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός του fax του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:

Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
31.6 Όνοµα πεδίου: Email
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
32. Όνοµα πεδίου: Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται αν έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
32.1 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου της άδειας εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33. Όνοµα πεδίου: ΜΕΛΕΤΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται στοιχεία σχετικά µε τη µελέτη που µπορεί να
έχει γίνει
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
33.1 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Μελέτης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο αριθµός της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία Εκπόνησης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία εκπόνησης της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό γίνεται περιγραφή της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33.4 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνιαΚατάθεσης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία κατάθεσης της µελέτης στο αρµόδιο όργανο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33.5 Όνοµα πεδίου: ΣτοιχείαΈγκρισηςΑπόφασης
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται τα στοιχεία της έγκρισης ή της απόφασης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
33.6 Όνοµα πεδίου: ΑριθµόςΆδειαςΕκπόνησης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο αριθµός άδειας εκπόνησης µελέτης από την αρµόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

33.7 Όνοµα πεδίου: Είδος Μελέτης
Ορισµός πεδίου: περιγράφεται το είδος της µελέτης που έγινε
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος της µελέτης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και των προτεινόµενων εργασιών
συντήρησης, µελέτη απόσπασης και µεταφοράς ψηφιδωτού δαπέδου.
34. Όνοµα πεδίου: Συντάκτης µελέτης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται στοιχεία για τον συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
34.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του συντάκτη της µελέτης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
34.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του συντάκτη της µελέτης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
Παραδείγµατα:
34.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ιδιότητα του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ιδιότητα του συντάκτη
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Φυσικός, Αρχαιοµέτρης
34.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του συντάκτη της µελέτης

Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
34.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του συντάκτη της
µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αριθµός τηλεφώνου
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
34.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αριθµός fax
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
34.7 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
34.8 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
35. Όνοµα πεδίου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται πληροφορίες για την προµελέτη που έχει γίνει
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:

Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
35.1 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία εκπόνησης της προµελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
35.2 Όνοµα πεδίου: ΑριθµόςΠροµελέτης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο αριθµός της προµελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
35.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό γίνεται περιγραφή της προµελέτης
Κανόνες εισαγωγής: Ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36. Όνοµα πεδίου: ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται στοιχεία σχετικά µε τον συντάκτη της
προµελέτης.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
36.1 Όνοµα πεδίου: όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του συντάκτη της προµελέτης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

36.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του συντάκτη της προµελέτης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται ιδιότητα του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Φυσικός, Αρχαιοµέτρης
36.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του συντάκτη της
µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36.7 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του συντάκτη της µελέτης

Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
36.8 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του συντάκτη της µελέτης
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
37. Όνοµα πεδίου: ∆ΕΛΤΙΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται στοιχεία σχετικά µε το δελτίο συντήρησης του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
37.1 Όνοµα πεδίου: Αριθµός ∆ελτίου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο αριθµός του δελτίου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
37.2 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνίαΣύνταξης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία που έγινε το δελτίο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
37.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό γίνεται περιγραφή του δελτίου
Κανόνες εισαγωγής: Ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

38. Όνοµα πεδίου: Συντάκτης ∆ελτίου Συντήρησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται τα στοιχεία του συντάκτη του δελτίου.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
38.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του συντάκτη του δελτίου.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του συντάκτη του δελτίου
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η ιδιότητα του συντάκτη του δελτίου
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.4 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του συντάκτη του δελτίου
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.5 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του συντάκτη του δελτίου
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του συντάκτη του
δελτίου συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.7 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του συντάκτη του δελτίου
συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
38.8 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του συντάκτη του δελτίου συντήρησης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
39. Όνοµα πεδίου: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται στοιχεία σχετικά µε τη φωτογραφική τεκµηρίωση
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:

39.1 Όνοµα πεδίου: Αριθµός
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο αριθµός της φωτογραφίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
39.2 Όνοµα πεδίου: Μέσο/υλικό
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το µέσο της φωτογραφίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Έγχρωµη διαφάνεια, ψηφιακό αρχείο jpeg
39.3 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η µέθοδος φωτογράφησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Φωτογράφηση στο υπεριώδες, φωτογράφηση στο ορατό, φωτογράφηση µε
εφαπτοµενικό φωτισµό, µακροφωτογράφηση.
39.4 Όνοµα πεδίου: ΑριθµόςΑρχείου/αρνητικού
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο αριθµός του αρχείου ή του αρνητικού
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:. Conserv.jpeg, ΑΛ583.
39.5 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία λήψης της φωτογραφίας
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
40. Όνοµα πεδίου: Φωτογράφος
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται τα στοιχεία του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:

Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το όνοµα του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το επώνυµο του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.3 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
40.7 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του φωτογράφου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
41. Όνοµα πεδίου: Σχέδιο
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται στοιχεία σχετικά µε τη σχεδιαστική τεκµηρίωση
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
41.1 Όνοµα πεδίου: Αριθµός
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο αριθµός σχεδίου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
41.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το είδος του σχεδίου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Όψη, τοµή, σκαρίφηµα.
41.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
41.4 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία που έγινε το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
42. Όνοµα πεδίου: Υπεύθυνος σχεδίου
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται τα στοιχεία του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το όνοµα του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το επώνυµο του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.3 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:

Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για το
σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
42.7 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του υπεύθυνου για το σχέδιο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
43. Όνοµα πεδίου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝΟΜΙΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται, αν υπάρχουν, οι πληροφορίες σχετικά µε
την κήρυξη ενός µνηµείου, ή την νοµοθεσία που ισχύει για την προστασία του
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
44. Όνοµα πεδίου: ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται στοιχεία σχετικά µε τη βιβλιογραφία που αφορά στο έργο που
εισάγεται
Κανόνες εισαγωγής:.Πολλαπλό

Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
44.1 Όνοµα πεδίου: ΟνοµατεπώνυµοΣυγγραφέα
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το όνοµα ή τα ονόµατα των συγγραφέων
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Mora P., Mora L., Philippot P.
44.2 Όνοµα πεδίου: Τίτλος
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο τίτλος της έκδοσης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: The Conservation of Wall Paintings
44.3 Όνοµα πεδίου: ΕκδοτικόςΟίκος
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ονοµασία του εκδοτικού οίκου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Butterworths
44.4 Όνοµα πεδίου: ΧρονολογίαΈκδοσης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
44.5 Όνοµα πεδίου: Τόπος Έκδοσης
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται ο τόπος έκδοσης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

44.6 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το είδος της αναφοράς
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Βιβλίο, Περιοδικό, Πρακτικά Συνεδρίου
45. Όνοµα πεδίου: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Εισάγονται στοιχεία σχετικά µε το πρόσωπο που εισήγαγε τα δεδοµένα
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
45.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα Συντάκτη
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το όνοµα του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
45.2 Όνοµα πεδίου: ΕπώνυµοΣυντάκτη
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται το επώνυµο του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ηµεροµηνία καταχώρησης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
46. Όνοµα πεδίου: ∆ΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε το είδος, το υλικό
ή την τεχνική κατασκευής των δοµικών στοιχείων του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό

Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
46.1 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος του δοµικού µέλους που εξετάζεται
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: υποστήριγµα, χρωµατικό στρώµα, λαβή.
46.2 Όνοµα πεδίου: Υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το υλικό από το οποίο αποτελείται το
συγκεκριµένο δοµικό µέλος του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το υλικό
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: ξύλο, κόκκαλο.
46.3 Όνοµα πεδίου: Τεχνική
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική
κατασκευής ή τη διαδικασία επεξεργασίας του αντικειµένου (για τα τέχνεργα)
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η τεχνική
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: εγκαυστική,.
46.4 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται σε ελεύθερο κείµενο η περιγραφή των τµηµάτων –
δοµικών στοιχείων του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
47. Όνοµα πεδίου: ΕΞΕΤΑΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται πληροφορίες για τις διαγνωστικές εξετάσεις ή
αναλύσεις που έχουν γίνει στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό

Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
47.1 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος ή η µέθοδος της διαγνωστικής εξέτασης ή
της ανάλυσης που έχει γίνει στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα υγρή χρωµατογραφία, αέρια χρωµατογραφία, φασµατοσκοπία ορατού,
φασµατοσκοπία υπεριώδους, φασµατοσκοπία υπεριώδους, περιθλασιµετρία ακτίνων Χ,
µικροφθορισµός ακτίνων Χ, µικροχηµική δοκιµή, εκλεκτικός χρωµατισµός.
47.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία που έγινε η εξέταση ή ανάλυση
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα 1989/12/03
47.3 Όνοµα πεδίου: ∆ιαδικασία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορίες για τη διαδικασία εξέτασης και
ανάλυσης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
48. Όνοµα πεδίου: Υπεύθυνος Εξέτασης Ανάλυσης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται στοιχεία για τον υπεύθυνο της εξέτασης ή της
ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
48.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του υπευθύνου της εξέτασης ή της
ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το ονοµα
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
48.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του υπευθύνου της εξέτασης ή της
ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
48.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η ιδιότητα του υπευθύνου της εξέτασης ή της
ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
48.4 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπευθύνου της εξέτασης ή
της ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
48.5 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπευθύνου της εξέτασης ή της
ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:

48.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπευθύνου της
εξέτασης ή της ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
48.7 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
48.8 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του υπευθύνου της εξέτασης ή της ανάλυση που έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
49. Όνοµα πεδίου: Αποτελέσµατα Εξέτασης Ανάλυσης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται πληροφορίες για τα αποτελέσµατα
εξετάσεων ή αναλύσεων
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
49.1 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσµάτων εξέτασης και ανάλυσης.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
49.2 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία ελήφθησαν τα
αποτελέσµατα εξετάσεων ή αναλύσεων
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
50. Όνοµα πεδίου: ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι πληροφορίες για δειγµατοληψία που
µπορεί να έγινε στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
50.1 Όνοµα πεδίου: Σκοπός ∆ειγµατοληψίας
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο σκοπός για τον οποίο έγινε η δειγµατοληψία
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα Μικροσκοπική παρατήρηση, µικροχηµική δοκιµή
50.2 Όνοµα πεδίου: Θέση ∆ειγµατοληψίας
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η θέση δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα Μικροσκοπική παρατήρηση, µικροχηµική δοκιµή
50.3 Όνοµα πεδίου: Αριθµός ∆είγµατος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο αριθµός του δείγµατος
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα ΒΑ37
50.4 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
δειγµατοληψία
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
50.5 Όνοµα πεδίου: Παρατηρήσεις
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται ο παρατηρήσεις σχετικά µε τη
δειγµατοληψία η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η εκτίµηση της ανάγκης επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
51. Όνοµα πεδίου: Υπεύθυνος ∆ειγµατοληψίας
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου της
δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
51.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του υπεύθυνου της δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το όνοµα
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
51.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του υπεύθυνου της δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
51.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η ιδιότητα του υπεύθυνου της δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
51.4 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου της
δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
51.5 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου της
δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
51.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου της
δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
51.7 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
51.8 Όνοµα πεδίου: E-mail

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας του υπεύθυνου της δειγµατοληψίας
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
52. Όνοµα πεδίου: ∆ΟΚΙΜΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι πληροφορίες για τις δοκιµές που έγιναν
στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
52.1 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
δειγµατοληψία
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
52.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της δοκιµής που έγινε
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα ∆οκιµή Καθαρισµού, δοκιµή στερέωσης κ.ά.
52.3 Όνοµα πεδίου: Υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το υλικό που χρησιµοποιήθηκε στη δοκιµή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Προπανόνη, ∆ιµεθυλοφορµαµίδιο
52.4 Όνοµα πεδίου: Θέση ∆ειγµατοληψίας
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η θέση δειγµατοληψίας

Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα Μικροσκοπική παρατήρηση, µικροχηµική δοκιµή
52.5 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η µέθοδος δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: µηχανικός καθαρισµός
52.6 Όνοµα πεδίου: Αναλογία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η αναλογία υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
για τη δοκιµή, επί τοις εκατό, Κ.Β. ή Κ.Ο.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
52.7 Όνοµα πεδίου: Παρατηρήσεις
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται ο παρατηρήσεις σχετικά µε τις δοκιµές
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
53 Όνοµα πεδίου: Υπεύθυνος ∆οκιµής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
53.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το όνοµα
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι

Παραδείγµατα
53.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το επώνυµο του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το επώνυµο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
53.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η ιδιότητα του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
53.4 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
53.5 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
53.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου της
δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
53.7 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
53.8 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του υπεύθυνου της δοκιµής
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
54. Όνοµα πεδίου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες φθοράς του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
54.1 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Το είδος του περιβαλλοντικού παράγοντα που συνέβαλλε στη µεταβολή της
κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος του περιβαλλοντικού παράγοντα
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα: Θερµοκρασία, Υγρασία, Ακτινοβολίες, Ρύποι.
54.2 Όνοµα πεδίου: Προέλευση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφεται η προέλευση του περιβαλλοντικού παράγοντα
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα Ανερχόµενη υγρασία από το έδαφος
54.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή

Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή του περιβαλλοντικού παράγοντα φθοράς
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
55. Όνοµα πεδίου: ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται µετρήσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων
φθοράς του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
55.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφεται η θέση που έγινε η µέτρηση. Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
52.2 Όνοµα πεδίου: Τιµή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφεται η τιµή µέτρησης του περιβαλλοντικού
παράγοντα.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η τιµή
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
52.3 Όνοµα πεδίου: Μονάδα Μέτρησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφεται η µονάδα µέτρησης του περιβαλλοντικού
παράγοντα.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η µονάδα µέτρησης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα °C, Lux, RH%.
52.4 Όνοµα πεδίου: Όργανο Μέτρησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφεται το όργανο µέτρησης του περιβαλλοντικού
παράγοντα.

Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία του οργάνου µέτρησης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: protimeter surveymaster 27100.
52.5 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
µέτρηση
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία σε ISO standards.
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 1997/04/12
52.6 Όνοµα πεδίου: Ώρα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ώρα κατά την οποία έγινε η µέτρηση
Κανόνες εισαγωγής: ώρα/λεπτά/δευτερόλεπτα
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (6)
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: 23/54/00
56. Όνοµα πεδίου: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Π.Π.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
56.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του υπευθύνου της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
56.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του υπευθύνου της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα:
56.3 Όνοµα πεδίου: Ιδιότητα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό περιγράφεται η ιδιότητα του υπευθύνου της µέτρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα: Συντηρητής, Φυσικός, Περιβαλλοντολόγος, Τεχνικός Μουσείου.
57. Όνοµα πεδίου: ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι παλαιότερες επεµβάσεις που παρουσιάζει
το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
57.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η θέση ή το δοµικό στοιχείο του αντικειµένου που
παρατηρούνται παλαιότερες επεµβάσεις.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της θέσης ή του δοµικού στοιχείου του
αντικειµένου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα Υποστήριγµα, προστατευτικό στρώµα, σώµα.
57.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της παλαιότερης επέµβασης Κανόνες
εισαγωγής: Εισάγεται το είδος της φθοράς
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα επιζωγράφιση, επίχριση µε άγνωστο υλικό, συγκόλληση.
57.3 Όνοµα πεδίου: Έκταση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η εκτίµηση της έκτασης της παλαιότερης
επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται περιγραφή σε ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι

Παραδείγµατα σε όλη την επιφάνεια, στο 30%.
57.4 Όνοµα πεδίου: Υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται παρατηρήσεις σχετικά µε το υλικό που έχει
χρησιµοποιηθεί στη νεότερη επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής: Ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: ασβέστης, άγνωστο υλικό.
57.5 Όνοµα πεδίου: Τεχνική/Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της τεχνικής ή η µέθοδος που
εφαρµόστηκε στην παλαιότερη επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικός
Λεξιλογικός έλεγχος: Ναι
Παραδείγµατα ελαιογραφία, επίχριση.
57. 6 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Συνοπτική περιγραφή των παλαιότερων επεµβάσεων.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58. Όνοµα πεδίου: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: εισαγωγή στοιχείων σχετικά µε το δράστη παλαιότερων επεµβάσεων στο
αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα:
58.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του υπεύθυνου Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του υπεύθυνου Κανόνες
εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.3 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
58.7 Όνοµα πεδίου: E-mail
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του νόµιµου
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
59. Όνοµα πεδίου: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: εισαγωγή στοιχείων σχετικά µε το χρόνο της παλαιότερης επέµβασης στο
αντικείµενο.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
59.1 Όνοµα πεδίου: Από
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται η αρχή (από) του διαστήµατος στο οποίο εντάσσεται η
παλαιότερη επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
59.2 Όνοµα πεδίου: Μέχρι
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο εισάγεται το τέλος (µέχρι) του διαστήµατος στο οποίο
εντάσσεται η παλαιότερη επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
59.3 Όνοµα πεδίου: Αιώνας
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται ο αιώνας
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα 15ος
59.4 Όνοµα πεδίου: Έτος
Ορισµός πεδίου:
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το έτος.
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα: 1631

59.5 Όνοµα πεδίου: Ηµεροµηνία
Ορισµός πεδίου: Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία εφόσον είναι γνωστή
Κανόνες εισαγωγής: ετος/µήνας/ηµέρα
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
59.6 Όνοµα πεδίου: Περίοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η χρονική περίοδος
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα: Μεταβυζαντινή εποχή
60. Όνοµα πεδίου: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΦΘΟΡΩΝ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι φθορές που παρουσιάζει το αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
60.1 Όνοµα πεδίου: Θέση∆οµικόΣτοιχείο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η θέση ή το δοµικό στοιχείο του αντικειµένου του
οποίου οι φθορές καταγράφονται
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της θέσης ή του δοµικού στοιχείου του
αντικειµένου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα Υποστήριγµα, προστατευτικό στρώµα, λαιµός, επίστεψη
60.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της φθοράς που παρατηρείται στο δοµικό
στοιχείο ή τη συγκεκριµένη θέση που εξετάζεται
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος της φθοράς
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα απολεπίσεις, ρωγµάτωση, χρωµατική αλλοίωση, πλαστική παραµόρφωση,
ελαστική παραµόρφωση, σαθροποίηση, φωτοξείδωση, θερµική αποικοδόµηση, επικάθιση

ρύπων, προσβολή από µικροοργανισµούς, απώλεια υλικού, µείωση µηχανικής αντοχής,
κονιορτοποίηση, εκδορές, ρωγµή.
60.3 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η περιγραφή της φθοράς του συγκεκριµένου
δοµικού στοιχείου ή θέσης του αντικειµένου
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται περιγραφή σε ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα Παρατηρείται ρωγµάτωση σε ανοικτό δίκτυο, η χρωµατική αλλοίωση
εντοπίζεται στο κάτω άκρο του έργου.
60.4 Όνοµα πεδίου: Αιτία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται παρατηρήσεις σχετικά µε το αίτιο της φθοράς
Κανόνες εισαγωγής: Ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
61. Όνοµα πεδίου: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε τις προτεινόµενες εργασίες
συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
61.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η θέση ή το δοµικό στοιχείο του αντικειµένου στο
οποίο προτείνεται να γίνει επέµβαση
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της θέσης ή του δοµικού στοιχείου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
61.2 Όνοµα πεδίου: Είδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της επέµβασης που προτείνεται
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος της επέµβασης
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα Απεντόµωση, Στερέωση, επιφανειακή στερέωση, περιφερειακή στερέωση,
καθαρισµός επικαθίσεων, καθαρισµός αλλοιωµένου βερνικιού, συγκόλληση, αισθητική
αποκατάσταση, συµπλήρωση προετοιµασίας, χρωµατική συµπλήρωση.
61.3 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η µέθοδος που θα εφαρµοστεί
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος της µεθόδου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα επίθεµα, χρήση αερίων, χρήση θαλάµου κενού
61.4 Όνοµα πεδίου: Υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος του υλικού που προτείνεται να
χρησιµοποιηθεί
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το είδος του υλικού
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα ακρυλικό διάλυµα σε προπανόνη, ακρυλικό γαλάκτωµα, συµπολιµερές
ακρυλικού και µεθεκρυλικού ακρυλίου
61.5 Όνοµα πεδίου: Προβλεπόµενη∆απάνη
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η προβλεπόµενη δαπάνη της επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
61.6 Όνοµα πεδίου: Προβλεπόµενος Χρόνος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο προβλεπόµενος χρόνος της επέµβασης σε
ανθρωποώρες
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
61.7 Όνοµα πεδίου: Προδιαγραφές
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές των
επεµβάσεων

Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αλφααριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
62. Όνοµα πεδίου: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε τις εργασίες επεµβατικής
συντήρησης που έγιναν στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα
62.1 Όνοµα πεδίου: Θέση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ονοµασία της θέσης ή του τµήµατος που έγινε η
επέµβαση
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα Υποστήριγµα, χρωµατικό στρώµα
62.2 Όνοµα πεδίου: Είδος επέµβασης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα
62.3 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η µέθοδος µε την οποία έγινε η επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της µεθόδου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα ενέσιµο διάλυµα, επίθεµα, επίχριση.
62.4 Όνοµα πεδίου: Υλικό
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την επέµβαση
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία του υλικού
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό

Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα ακρυλικό, βενζοτριαζόλιο, βερνίκι Ν κετόνης
62.5 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνίαΈναρξης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία έναρξης της επέµβασης και έτσι
µπορούν να βρεθούν επεµβάσεις που είναι σε εξέλιξη
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
62.6 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνίαΟλοκλήρωσης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επέµβασης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
62.7 Όνοµα πεδίου: Περιγραφή
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η λεπτοµερέστερη περιγραφή της διαδικασίας της
επέµβασης σε ελεύθερο κείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται περιγραφή σε ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
63. Όνοµα πεδίου: Συντηρητής
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται στοιχεία για τον υπεύθυνο συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου συντηρητή
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
63.1 Όνοµα πεδίου: Όνοµα
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το όνοµα του υπεύθυνου συντηρητή για την
επέµβαση
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι

Παραδείγµατα:
63.2 Όνοµα πεδίου: Επώνυµο
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται το επώνυµο του υπεύθυνου συντηρητή για
την επέµβαση
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
63.3 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
63.4 Όνοµα πεδίου: Α.Φ.Μ.
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
63.5 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Τηλεφώνου
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου
συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
63.6 Όνοµα πεδίου: Αριθµός Fax
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται ο αριθµός fax του υπεύθυνου συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
63.7 Όνοµα πεδίου: E-mail

Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του υπεύθυνου συντηρητή
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
64. Όνοµα πεδίου: Τόπος συντήρησης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τόπος ή ο χώρος όπου έγινε η επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα.
64.1 Όνοµα πεδίου: Ονοµασία
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ονοµασία του τόπου ή του χώρου που έγινε η
επέµβαση.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα in situ, Εργαστήριο Συντήρησης Α’ ΕΠΚΑ, Εργαστήριο Συντήρησης Ars
Longa Vita Brevis.
64.2 Όνοµα πεδίου: ∆ιεύθυνση
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό συµπληρώνεται η διεύθυνση του χώρου όπου έγινε η
συντήρηση
Κανόνες εισαγωγής: χώρα, περιφέρεια, νοµός; πόλη/χωριό, οδός, αριθµός, Τ.Κ.
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: Όχι
Παραδείγµατα:
65. Όνοµα πεδίου: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε τις εργασίες προληπτικής
συντήρησης που έγιναν στο αντικείµενο
Κανόνες εισαγωγής: Πολλαπλό
Τύπος δεδοµένων:
Λεξιλογικός έλεγχος:
Παραδείγµατα

65.1 Όνοµα πεδίου: Είδος επέµβασης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της προληπτικής συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής:
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα περιβαλλοντικός έλεγχος, καθορισµός συνθηκών έκθεσης
65.2 Όνοµα πεδίου: Μέθοδος
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η µέθοδος προληπτικής συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ονοµασία της µεθόδου
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: ναι
Παραδείγµατα εγκατάσταση θερµουδρογράφου.
65.3 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνίαΈναρξης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία έναρξης της προληπτικής
συντήρησης και έτσι µπορούν να βρεθούν επεµβάσεις που είναι σε εξέλιξη
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
65.4 Όνοµα πεδίου: ΗµεροµηνίαΟλοκλήρωσης
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προληπτικής
συντήρησης
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγεται η ηµεροµηνία
Τύπος δεδοµένων: αριθµητικό (8)
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα
65.5 Όνοµα πεδίου: Παρατηρήσεις
Ορισµός πεδίου: Στο πεδίο αυτό εισάγονται παρατηρήσεις σχετικά µε την προληπτική
συντήρηση του αντικειµένου.
Κανόνες εισαγωγής: Εισάγονται παρατηρήσεις σε ελεύθερο κείµενο
Τύπος δεδοµένων: Αλφαριθµητικό
Λεξιλογικός έλεγχος: όχι
Παραδείγµατα

7.4 Αιτιολόγηση µοντέλου
Το σύστηµα σχεδιάστηκε για να δεχθεί δεδοµένα που συνιστούν πληροφορίες για την
τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης αντικειµένων της πολιτισµικής κληρονοµιάς.
Οι διαδικασίες που χρειάζεται να υποστηριχθούν γενικεύτηκαν, ώστε το σύστηµα να
µπορεί να συµπεριλάβει αντικείµενα από διαφορετικά υλικά, διαφορετικές χρονολογικές
περιόδους, µε διαφορετικές χρήσεις και λειτουργίες κ.τ.λ. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλώνει
η εξειδίκευση τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυνατότητα για µεγαλύτερο βάθος της
πληροφορίας στο σύστηµα, ενώ όσο µεγαλώνει η γενίκευση και παρέχεται η δυνατότητα για
την τεκµηρίωση πολλών διαφορετικών υλικών και αντικειµένων η πληροφορία έχει µικρότερο
βάθος.
Κεντρική οντότητα του συστήµατος είναι το Αντικείµενο που συνδέεται µέσω
συσχετίσεων µε τις υπόλοιπες οντότητες. Οι διαδικασίες αναπαριστούν γεγονότα της «ζωής»
του αντικειµένου, κάθε τέτοιο γεγονός χαρακτηρίζεται από γνωρίσµατα όπως: είδος και τύπος
γεγονότος, χρόνος, τόπος και άνθρωποι που έχουν εµπλακεί.
Το µείζον ζήτηµα που προέκυψε κατά τη σχεδίαση του συστήµατος ήταν ο καθορισµός
των κριτηρίων επιλογής της απαραίτητης πληροφορίας και της περιττής πληροφορίας σε ένα
σύστηµα τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης. Μετά από τη συλλογή στοιχείων από
ποικίλες πηγές που περιγράφονται σε προηγούµενο κεφάλαιο, τη συζήτηση µε αρµόδιους και
την επεξεργασία όλων αυτών δεδοµένων η απαραίτητη πληροφορία για ένα σύστηµα
τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης είναι:
Η πληροφορία που ταυτοποιεί και κάνει µοναδικά αναγνωρίσιµο ένα αντικείµενο, όπως
είδος, υλικό, τεχνική, φωτογραφία, χαρακτηριστικά σηµάδια κ.ά.
Η πληροφορία που δίνει τα στοιχεία της τεχνολογίας κατασκευής του αντικείµενου
σύµφωνα µε τα οποία θα καθοριστούν οι διαδικασίες της επεµβατικής ή της προληπτικής
συντήρησης, όπως υλικό, τεχνική, δοµικά συστατικά.
Η πληροφορία που δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαπίστωση της κατάστασης
διατήρησης ενός αντικειµένου αλλά και η λεπτοµερής καταγραφή φθορών που θα οδηγήσει
στην κατάστρωση αναλυτικού σχεδίου συντήρησης.
Η πληροφορία σχετικά µε εξετάσεις και αναλύσεις που έγιναν στο έργο και είτε δίνει
πληροφορίες για το υλικό του είτε για τη διαδικασία φθοράς του.

Η πληροφορία που αναφέρεται σε µεθόδους υλικά και τεχνικές συντήρησης που
επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των αντικειµένων της
πολιτισµικής κληρονοµιάς σε βάθος χρόνου.
Η πληροφορία σχετικά µε τους εµπλεκόµενους ανθρώπους και φορείς που είναι
απαραίτητη προκειµένου να κινηθούν οι µηχανισµοί της προστασίας και της διατήρησης των
αντικειµένων ή ακόµη και να αναζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση αµέλειας ή ελλιπούς
αντιµετώπισης.
Το µέρος της διαχειριστικής πληροφορίας για το αντικείµενο έχει διατηρήσει τα
δεδοµένα που είναι χρήσιµα για το συντηρητή.
Στην Καταγραφή περιλαµβάνονται οι γενικές πληροφορίες για τον προσδιορισµό και την
ταυτοποίηση του αντικειµένου.
Η διαχειριστική πληροφορία περιλαµβάνει δεδοµένα για το λογικό αντικείµενο.
Ορισµένες από τις πληροφορίες που εντάσσονται στην καταγραφή πληροφοριών αφορούν
στο φυσικό αντικείµενο και θα µπορούσαν εννοιολογικά να περιληφθούν στην ενότητα της
τεχνικής εξέτασης. Εντάχθηκαν στην καταγραφή διότι συνιστούν το σύνολο ελάχιστης
πληροφορίας που κάνει το αντικείµενο αναγνωρίσιµο.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα της καταγραφής του αντικειµένου
στοχεύουν στην ταυτοποίηση του, την περιγραφή του και τη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων για τη διαχείρισή του από τη σκοπιά της συντήρησης.
Η κύρια οντότητα του συστήµατος είναι το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Με τον όρο αυτό
εννοείται το αντικείµενο της συντήρησης και όχι αποκλειστικά ένα κινητό αντικείµενο. Τα
γνωρίσµατά του είναι ο Α/Α_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ που είναι ένας µοναδικός αριθµός που
ταυτοποιεί το αντικείµενο, ο ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ που είναι ένας αριθµός που παίρνει
το αντικείµενο κατά την εισαγωγή του στο εργαστήριο ή µετά την ανάθεση έργου συντήρησης
και µπορεί να αλλάξει για αντικείµενα που εισάγονται δεύτερη ή τρίτη κ.ο.κ. φορά για
συντήρηση. Εξαρτάται και από τον σκοπό εισαγωγής. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ δίνει τη
δυνατότητα για διαφοροποίηση ενός συνόλου διαδικασιών συντήρησης σε ένα αντικείµενο
από ένα άλλο σύνολο διαδικασιών συντήρησης στο ίδιο αντικείµενο που συµβαίνει κάποια
άλλη χρονική στιγµή
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ είναι ο αριθµός που µπορεί να έχει ένα αντικείµενο
καταγεγραµµένο στο µουσείο ή τη συλλογή που ανήκει. Παλαιότεροι αριθµοί καταγραφής ή
άλλοι αριθµοί που σχετίζονται µε τη διαχείριση του αντικειµένου δεν κρίθηκε σκόπιµο να
συµπεριληφθούν στο σύστηµα που αφορά στη συντήρηση.

Ο ΤΙΤΛΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ περιέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ονοµασία του
έργου.
Το ΕΙ∆ΟΣ περιέχει πληροφορία για την κατάταξη του αντικειµένου σύµφωνα µε τη
λειτουργία ή τη µορφή του π.χ. ζωγραφικό έργο. Το είδος του αντικειµένου προσδιορίζεται
κυρίως βάσει της λειτουργίας του και της µορφής του.
Το πεδίο της ονοµασίας και του είδους του αντικειµένου συχνά περιέχει λανθασµένη
περιγραφή ενός χαρακτηριστικού που εµπεριέχεται στα πεδία του ΥΛΙΚΟΥ και/ή της
ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Αυτή η παρεξήγηση συµβαίνει συχνότερα στην καταγραφή των έργων τέχνης
που συχνά αναφέρονται µε το υλικό τους ή την τεχνική τους ονοµασία παρά µε το γενικό τους
προσδιορισµό, όπως ελαιογραφία αντί για ζωγραφικό έργο.
Η χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου ή παραποµπής σε θησαυρό όρων για την εισαγωγή της
πληροφορίας στο πεδίο ΕΙ∆ΟΣ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ είναι χρήσιµη διότι έτσι αποφεύγεται η
σύγχυση µε το περιεχόµενο των πεδίων ΥΛΙΚΟ και ΤΕΧΝΙΚΗ.
Η

επιλογή

της

κατάλληλης

πληροφορίας

για

εισαγωγή
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πεδίο

ΕΙ∆ΟΣ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ διευκολύνεται από την ύπαρξη στην ίδια φόρµα εισαγωγής των
πεδίων για το υλικό και την τεχνική που είναι τα κατάλληλα για πληροφορίες σχετικά µε τα
φυσικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου. Εφόσον ο στόχος είναι ο σχεδιασµός ενός
συστήµατος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης
οποιουδήποτε αντικειµένου της πολιτισµικής ή της φυσικής κληρονοµιάς, το πεδίο αυτό είναι
πολύ σηµαντικό διότι επιχειρεί την βασική ταξινόµηση των αντικειµένων και δεν πρέπει να
υποκαθίσταται. Το υλικό είναι ένα πρωτίστης σηµασίας κριτήριο για τη συντήρηση
αλλά το περιεχόµενο του αποτελεί θέµα άλλου πεδίου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικές φορές τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα στον τοµέα της
πολιτισµικής τεκµηρίωσης και ή ταξινόµηση των αντικειµένων έχει αποτελέσει µείζον θέµα
συζήτησης µεταξύ των ειδικών του τοµέα. Η λειτουργία πολλών αντικειµένων είναι ασαφής ή
πολυσύνθετη και η εξειδίκευση δεν φτάνει ισότιµα στο ίδιο βάθος. Για παράδειγµα στα
ζωγραφικά έργα µπορούµε να διακρίνουµε σύµφωνα µε τη λειτουργία τους τις φορητές
εικόνες, ή τις τοιχογραφίες αλλά αν θελήσουµε να αναφερθούµε στις ελαιογραφίες που
βρίσκονται στο ίδιο βάθος πληροφορίας δεν θα αποφύγουµε την αναφορά στην τεχνική.
Το ΘΕΜΑ περιέχει σε ελεύθερο κείµενο πληροφορίες για το θέµα του αντικειµένου.
Το ΥΛΙΚΟ έχει γνώρισµα το ΚΥΡΙΟ_ΥΛΙΚΟ που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το
βασικό υλικό του αντικειµένου π.χ. µέταλλο, ξύλο. Πληροφορίες για τα δοµικά συστατικά του
αντικειµένου και το υλικό τους δίνονται από την αντίστοιχη οντότητα που περιγράφεται στην
ενότητα της τεχνικής εξέτασης. Από αυτό το κύριο υλικό µαζί µε το γνώρισµα του είδους του

αντικειµένου δίνεται και η κατεύθυνση της ειδικότητας του συντηρητή που αναλαµβάνει το
αντικείµενο.
Το υλικό κατασκευής του αντικειµένου και η τεχνική κατασκευής του εφόσον πρόκειται
για τέχνεργο είναι πληροφορίες µείζονος σηµασίας για τις εργασίες συντήρησης. Ανάλογα µε
το υλικό του αντικειµένου αποφασίζεται η απαραίτητη διαδικασία για τη συντήρησή του και
επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά και η µέθοδος εφαρµογής.
Η οντότητα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο, τόπο και χρόνο
κατασκευής ενός τέχνεργου. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ εδώ εισάγεται κατ’ εκτίµηση
του συντηρητή ή σύµφωνα µε κάποια πηγή που προσδιορίζεται ως γνώρισµα της οντότητας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ενώ η χρονολόγηση του αντικειµένου αποτελεί διαφορετική διαδικασία και
είναι ξεχωριστή οντότητα του συστήµατος. Ένα αντικείµενο µπορεί να είναι
κατασκευασµένο µε καµία, σε περίπτωση που ανήκει στη φυσική κληρονοµιά, ή µε
περισσότερες από µια τεχνικές.
Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του αντικειµένου εισάγεται για λόγους ιστορικής ταξινόµησης και
ευρετηριασµού του αντικειµένου. Έργα του ίδιου δηµιουργού µπορεί να έχουν κατασκευαστεί
µε ίδια υλικά και τεχνική, να έχουν παρόµοια συµπεριφορά στις περιβαλλοντικές µεταβολές
και να εµφανίζουν παρόµοια παθολογία. Το γνώρισµα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του
δηµιουργού δεν κρίθηκε σκόπιµο να διαχωριστεί σε όνοµα και επώνυµο διότι δεν θα
ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ονοµατολογίας του παρελθόντος.. Ονόµατα όπως Θεοφάνης
ο Κρης ή Ζωγράφος του Αχιλλέα δεν θα µπορούσαν να εισαχθούν µε ορθό τρόπο. Ένα
αντικείµενο µπορεί να µην έχει κανένα ή να έχει πολλούς δηµιουργούς και ένας δηµιουργός
µπορεί να έχει δηµιουργήσει περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ δίνει µια γενική εκτίµηση αν το αντικείµενο
βρίσκεται σε άριστη, πολύ καλή, καλή, µέτρια, κακή ή πολύ κακή κατάσταση διατήρησης
την ηµέρα που εξετάζεται, γι΄ αυτό και προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία και τον αριθµό
εισαγωγής. Οι πληροφορίες εισάγονται µε ελεγχόµενο λεξιλόγιο µε τις παραπάνω τιµές. Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ προσδιορίζει µε σύντοµο τρόπο την κατάσταση του
αντικειµένου και δίνει χρήσιµα αποτελέσµατα αν γίνει ερώτηση επί συνόλου αντικειµένων.
Ένα αντικείµενο µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή βρίσκεται σε µια και µόνο κατάσταση
διατήρησης ενώ µια κατάσταση διατήρησης µπορεί να αντιστοιχεί σσε περισσότερα από ένα
αντικείµενα.
Ο ΣΚΟΠΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ αναφέρεται στο σκοπό για τον οποίο εισήχθηκε το
αντικείµενο στο εργαστήριο συντήρησης ή τον σκοπό για τον οποίο αναλήφθηκε ένα έργο
συντήρησης. Οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι εξέταση, ανάλυση, µελέτη, προµελέτη,

οικονοµική προσφορά, σωστική επέµβαση, προληπτική συντήρηση, επεµβατική συντήρηση.
Εξαρτάται από την ηµεροµηνία και τον αριθµό εισαγωγής. Η εισαγωγή ενός αντικείµενο
στο εργαστήριο συντήρησης µπορεί να έχει περισσότερους από ένα στόχους και ένας
στόχος µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά αντικείµενα.
Η ΑΝΑΓΚΗ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ προσδιορίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης που
βρίσκεται το αντικείµενο και βοηθά στην κατάρτιση χάρτη προτεραιοτήτων επί συνόλου
αντικειµένων ή µνηµείων. Εξαρτάται από την ηµεροµηνία και τον αριθµό εισαγωγής και
παίρνει τιµές κατεπείγουσα, επείγουσα, απαραίτητη, επιθυµητή, υπό εξέταση. Μια
συγκεκριµένη χρονική στιγµή ένα αντικείµενο έχει µια ανάγκη επέµβασης ενώ η ίδια ανάγκη
επέµβασης µπορεί να αντιστοιχεί για πολλά αντικείµενα.
Το αντικείµενο µπορεί να
γνωρίσµατα

το

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ_ΑΠΟ ΜΕΛΗ_ΤΜΗΜΑΤΑ, µε

ΕΙ∆ΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ

και

την

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Η

συσχέτιση

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ έχει γνώρισµα τον ΑΡΙΘΜΟ που προσδιορίζει το πλήθος των
µελών. Η συσχέτιση αυτή περιγράφει την περίπτωση αντικειµένων που αποτελούνται από
διακριτά και αυτόνοµα µέλη, όπως για παράδειγµα ένα κεραµικό δοχείο µε τον ίδιο αριθµό
καταγραφής µπορεί να αποτελείται από το σώµα και το καπάκι.
Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ µπορεί να ΑΝΗΚΕΙ σε κάποιο άλλο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η συσχέτιση ΑΝΗΚΕΙ60 (δοµικά και λειτουργικά) µπορεί να εκφραστεί αµφίδροµα
δηλαδή ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε ένα ή σε κανένα άλλο αντικείµενο και σε ένα
αντικείµενο µπορεί να ανήκει κανένα ή πολλά αντικείµενα. Με τον όρο αντικείµενο εδώ
εννοούµε αντικείµενο της συντήρησης που µπορεί να περιλάβει κινητό ή ακίνητο.
Στην υλοποίησή της αυτή η συσχέτιση µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα, διότι αν
εισάγουµε στοιχεία για το τµήµα ενός γλυπτού π.χ. το χέρι από ένα άγαλµα της Αφροδίτης
το οποίο ανήκει σε κάποιο άγαλµα της Αφροδίτης που δεν είναι αντικείµενο του συστήµατος,
βρίσκεται κάπου αλλού, έχει καταστραφεί, ή δεν ξέρουµε που βρίσκεται, τότε το
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ µε π.χ. Α/Α_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ε345, ΑΡΙΘΜΟ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
Κ987,

ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:

ΑΧΖ56,

ΕΙ∆ΟΣ:

ΓΛΥΠΤΟ,

ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΤΙΤΛΟΣ: ΧΕΡΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ, µε τη συσχέτιση
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ à ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ µε ΕΙ∆ΟΣ: ΓΛΥΠΤΟ, ΘΕΜΑ: ΘΕΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
δεν έχει Α/Α_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και ΑΡΙΘΜΟ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ αφού δεν έχει εισαχθεί
60

Η συσχέτιση ΑΝΗΚΕΙ µπορεί να διακριθεί σε: ανήκει διαχειριστικά, και ανήκει λειτουργικά και δοµικά. Το
αντικείµενο ανήκει διαχειριστικά στον ιδιοκτήτη του οπότε αυτή η συσχέτιση καλύπτεται από τη συσχέτιση
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-> ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ -> Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟ, είτε ανήκει λειτουργικά σε ένα σύνολο
που επαληθεύει τη λειτουργία του όπως ένα φλιτζάνι σε ένα σερβίτσιο, είτε ανήκει δοµικά σε ένα σύνολο ανάλογα
µε το υλικό του όπως µια τοιχογραφία ανήκει σε ένα ναό, ένα πόδι καρέκλας στην καρέκλα.

πληροφορία γι΄ αυτό το αντικείµενο στο σύστηµα. Έτσι αποφασίζουµε να δώσουµε ένα
Α/Α_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ για ένα αντικείµενο που υπήρξε ή υπάρχει κάπου αλλού και η
πληροφορία µας γι’ αυτό είναι περιορισµένη Για να µην πάρουµε εσφαλµένη πληροφορία
κατά τη διαδικασία ανάκτησης πληροφορίας για τα αντικείµενα που έχουν εξεταστεί ή
συντηρηθεί µε κριτήριο το ΕΙ∆ΟΣ: γλυπτό ότι εισήχθη για συντήρηση και ένα γλυπτό µε
θέµα τη θεά Αφροδίτη για την ανάκτηση πληροφορίας στις ερωτήσεις θέτουµε ως κριτήριο
και τον αριθµό εισαγωγής του αντικειµένου που σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει και δεν
θα συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα. Ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε κανένα ή σε ένα
άλλο αντικείµενο, ενώ σε ένα αντικείµενο µπορούν αν ανήκουν κανένα ή πολλά αντικείµενα.
Η οντότητα ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περιέχει πληροφορίες για τις διαστάσεις του αντικειµένου,
Από τη συσχέτιση ΕΧΕΙ µε γνώρισµα το ΣΧΗΜΑ έχουµε τις πληροφορίες για το γενικό
σχήµα του αντικειµένου. Οι ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που
ταυτοποιούν το αντικείµενο.
Η οντότητα βάρος είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις έφυδρων ή σαθρών αντικειµένων που
κατά τη διαδικασία της συντήρησης χρειάζεται να µελετηθεί η απώλεια νερού ή στερέωση του
αντικειµένου γι’ αυτό έχει και ως απαραίτητο γνώρισµα την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.
Η οντότητα ΕΥΡΕΣΗ δίνει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο, τόπο και χρόνο εύρεσης
του αντικειµένου που είναι χρήσιµες για την εκτίµηση της κατάστασης του και την κατανόηση
αιτίων φθοράς του.
Η ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ενός αντικειµένου δίνει στοιχεία για τη διαδικασία φθοράς
του. Για παράδειγµα ένα γλυπτό που χρησιµοποιήθηκε αργότερα ως δοµικό στοιχείο
εµφανίζει διαφορετικές φθορές από ένα γλυπτό που παρέµεινε σε συνθήκες κατάχωσης (σε
αυτή την περίπτωση δίνει πληροφορίες ο τρόπος εύρεσης). Η ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
µπορεί να αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του αντικειµένου γι’ αυτό και
προσδιορίζεται χρονικά. Άρα ένα αντικείµενο µπορεί να έχει πολλές χρήσεις/λειτουργίες οι
οποίες µπορεί να αντιστοιχούν σε πολλά αντικείµενα.
Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ δίνει σε ελεύθερο κείµενο πληροφορίες για την ιστορία του
αντικειµένου µε λεπτοµέρειες που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εκτίµηση της κατάστασης
διατήρησής του ή την επιλογή µεθόδων και υλικών συντήρησης. Ένα αντικείµενο έχει ένα
ιστορικό που µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά αντικείµενα.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες για τη «ζωή» του αντικειµένου, όπως και το ιστορικό ενός
ασθενή, συχνά ρίχνουν φως σε φθορές και αλλοιώσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ένας
συντηρητής.

Σε αυτή την ενότητα εννοιολογικά µπορεί να περιληφθεί µια ακόµη οντότητα η
ΑΓΟΡΑ µε πληροφορίες για τον τρόπο, τόπο και χρόνο αγοράς του αντικειµένου που
όµως δεν περιέχει πληροφορίες απαραίτητες για τον συντηρητή, δεν αποτελεί κριτήριο για
την κατάσταση διατήρησης την αιτιολόγηση των φθορών, την επιλογή µεθόδων και υλικών
ούτε ο συντηρητής θα εξαγάγει πληροφορίες για αυτή την οντότητα µέσω των διαδικασιών
συντήρησης.
Η ΠΗΓΗ παραµένει ως γνώρισµα πολλών οντοτήτων του συστήµατος και δεν
µοντελλοποιείται ως διακριτή οντότητα διότι δεν υπάρχει λόγος για λεπτοµερή ευρετηριασµό
της σε ένα σύστηµα τεκµηρίωση για τη συντήρηση. Έτσι εισάγεται σε ελεύθερο κείµενο ένα
όνοµα, βιβλιογραφία ή ακόµη και ένας γενικός προσδιορισµός όπως π.χ. προφορική
πληροφορία.
Η οντότητα ΥΠΟΓΡΑΦΗ περιέχει πληροφορίες για τις υπογραφές που µπορεί να
υπάρχουν στο τέχνεργο και αρκετές φορές ταυτοποιούν το δηµιουργό του. Ένα αντικείµενο
µπορεί να έχει πολλές υπογραφές και µια υπογραφή µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά
αντικείµενα.
Η οντότητα ΕΠΙΓΡΑΦΗ περιέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες για επιγραφές που
υπάρχουν στο αντικείµενο. Κατά τη διάρκεια των επεµβάσεων συντήρησης συχνά
αποκαλύπτονται υπογραφές και επιγραφές που αποτελούν πολύτιµα στοιχεία για την
περαιτέρω έρευνα ιστορικών, αρχαιολόγων, εθνολόγων, ερευνητών. Γνωρίσµατά της είναι η
ΘΕΣΗ, που προσδιορίζει τη θέση της επιγραφής και τη διαφοροποιεί από άλλες επιγραφές
που

υπάρχουν

στο

ίδιο

αντικείµενο,

το

ΚΕΙΜΕΝΟ_ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ,

η

ΑΠΟ∆ΟΣΗ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ που πιθανόν να περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την
κατάσταση του έργου ή ακόµη µπορεί να γίνει από τον συντηρητή και να αποτελέσει υλικό
για περαιτέρω µελέτη για τον αρχαιολόγο ή άλλο µελετητή, στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
µπορούν να εισαχθούν παρατηρήσεις του συντηρητή για το κείµενο της επιγραφή ή την
ερµηνεία που κάνει και τη σύνδεση µε την κατάσταση διατήρησης του αντικειµένου. Σε αυτή
την οντότητα θα µπορούσε να προστεθεί ένα ακόµη γνώρισµα τα ΑΤΟΜΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, σύµφωνα και µε το πρότυπο τεκµηρίωση του CIDOC που όµως
έχει σηµασία µόνο για τον µελετητή και προτείνεται να παραληφθεί. Ένα αντικείµενο µπορεί
να µην έχει καµία ή να έχει πολλές επιγραφές και µια επιγραφή µπορεί να υπάρχει σε
περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Τα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ_ΣΗΜΑ∆ΙΑ δίνουν πολύ χρήσιµες πληροφορίες για µικρές
ατέλειες, φθορές, και οτιδήποτε µπορεί να ταυτοποιήσει και να ξεχωρίσει ένα αντικείµενο από
άλλα παρόµοια. Ο συντηρητής είναι ο πιο κατάλληλος να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά

σηµάδια ενός αντικειµένου ως υπεύθυνος της τεχνικής εξέτασής του. Ένα αντικείµενο µπορεί
να µην έχει χαρακτηριστικά σηµάδια και το ίδιο χαρακτηριστικό σηµάδι µπορεί να υπάρχει
σε περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ του αντικειµένου περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη
χρονολόγηση της κατασκευής ή της δηµιουργίας του αντικειµένου. Οι πληροφορίες από τη
χρονολόγηση του αντικειµένου βοηθούν το συντηρητή στην κατανόηση της τεχνολογίας
κατασκευής του, των διαδικασιών φθοράς του ή τη λήψη αποφάσεων όπως για παράδειγµα για
την αφαίρεση ή όχι µιας επέµβασης.
Η χρονολόγηση ενός αντικειµένου είναι µια πολυδιάστατη διαδικασία που είναι
απαραίτητο να διασαφηνιστεί µε βάση το κριτήριο µε το οποίο επιτυγχάνεται. Ο συνήθης
διαχωρισµός είναι α. σε απόλυτη και σχετική χρονολόγηση δηλαδή σε χρονολόγηση που
δίνει αποτέλεσµα µε βάση την φυσικοχηµική ανάλυση των φυσικών ιδιοτήτων του
αντικειµένου και β. σε σχετική που δίνει αποτέλεσµα µε βάση την υφολογική σύγκριση µε
άλλα αντικείµενα ή βασίζεται σε κάποιο ιστορικό στοιχείο όπως µια επιγραφή, ή µια
αναφορά.
Συχνά η διαδικασία της συντήρησης δίνει στοιχεία για τη χρονολόγηση είτε µέσω
διαδικασιών εξέταση ή ανάλυσης, είτε µέσω πληροφοριών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
των επεµβάσεων όπως η αποκάλυψη µιας επιγραφής.
Στο σύστηµα επιλέγουµε να προσδιορίσουµε τρεις βασικές µεθόδους χρονολόγησης, την
απόλυτη (ή επιστηµονική) ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ και
δύο

σχετικές:

τη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

και

τη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ.
Στη ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ_ΜΕ_ΒΑΣΗ_ΦΥΣΙΚΕΣ_Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ υπάρχει το γνώρισµα
ΣΤΟΙΧΕΙΟ_ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ που αν έχει την τιµή «αντικείµενο» αφορά στο σύνολο
του αντικειµένου διαφορετικά αναφέρεται σε κάποιο τµήµα του αντικειµένου, επειδή ένα
αντικείµενο µπορεί να έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές φάσεις ή να έχει
χρονολογηθεί µόνο ένα δοµικό στοιχείο του. Για παράδειγµα το ξύλινο υποστήριγµα ενός
ζωγραφικού έργου µπορεί να χρονολογηθεί και να βρεθεί ότι είναι ηλικίας 500 ετών αλλά το
χρωµατικό στρώµα µπορεί να είναι πολύ µεταγενέστερο.
Στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ για τις δύο σχετικές µεθόδους αναφέρεται
αναλυτικά ο χρονικός προσδιορισµός σε: 1. από µέχρι π.χ. από τον 15ο µέχρι τον 17ο αι., 2.
περίοδος π.χ. µεταβυζαντινή, αιώνας, 3. χρονολογία και 4. ηµεροµηνία αν για παράδειγµα
έχουµε µια επιγραφή που λέει ακριβή ηµεροµηνία κατασκευής που εκτιµάται ως ιστορικό
στοιχείο που οδηγεί στη χρονολόγηση του αντικειµένου. Ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει

χρονολογηθεί ενώ µια χρονολόγηση µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα αντικείµενα. Κάθε
διαδικασία χρονολόγησης έχει ένα αποτέλεσµα και έναν υπεύθυνο ενώ ένα αποτέλεσµα
µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες χρονολογήσεις και ένα υπεύθυνος µπορεί να κάνει
περισσότερες από µια χρονολογήσεις.
Κάθε αντικείµενο έχει κάποιον Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ κατά το νόµο, είτε
κάποιον ιδιώτη ιδιοκτήτη είτε ανήκει στο δηµόσιο και υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για τη
διαχείριση του. Στο γνώρισµα ιδιότητα εισάγεται αν είναι ιδιώτης ή δηµόσιος οργανισµός.
Ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και ένας ιδιοκτήτης
µπορεί να έχει στην κατοχή του πολλά αντικείµενα.
Η ΘΕΣΗ αναφέρεται στη µόνιµη θέση έκθεσης, φύλαξης, ή αποθήκευσης πριν την
εισαγωγή του στο εργαστήριο συντήρησης. Μπορεί να είναι ένα µουσείο, συλλογή ή η
κατοικία ενός ιδιώτη που έχει στην κατοχή του το αντικείµενο. Για ακίνητα αναφέρεται η
διεύθυνση. Κάθε αντικείµενο έχει µια θέση ενώ σε µια θέση µπορεί να βρίσκονται πολλά
αντικείµενα.
Τα περισσότερα αντικείµενα που χρειάζονται συντήρηση προστατεύονται από τον
Αρχαιολογικό νόµο και υπάγονται σε κάποιο ∆ΗΜΟΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ/ΦΟΡΕΑ όπως
Εφορείες Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων ανάλογα µε το χώρο στον οποίο βρίσκονται και τη
χρονολόγησή

τους.

Σε

κάθε

τέτοιο

φορέα

συνήθως

υπάρχει

κάποιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_∆ΗΜΟΣΙΟΥ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΦΟΡΕΑ είτε για τη διαχείριση του
αντικειµένου αν είναι ιδιοκτησία του δηµοσίου, είτε για την επίβλεψη των εργασιών
συντήρησης. Ένα αντικείµενο υπάγεται σε ένα δηµόσιο οργανισµό/φορέα ο οποίος µπορεί να
είναι υπεύθυνος για πολλά αντικείµενα.
Η οντότητα ΜΕΛΕΤΗ περιέχει πληροφορίες για τη µελέτη κατάστασης διατήρησης
ή/και προτεινόµενων εργασιών συντήρησης, Συνήθως η µελέτη κατατίθεται στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπ.Πο. και έτσι συνδέεται µε τη συσχέτιση ΚΑΤΑΤΕΙΘΕΤΑΙ µε την
οντότητα ∆ΗΜΟΣΙΟΣ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ µε σκοπό τη λήψη άδειας εκτέλεσης
εργασιών συντήρησης. Για ένα αντικείµενο µπορεί να γίνουν πολλές µελέτες και µια µελέτη
µπορεί να περιλάβει πολλά αντικείµενα.
Στην οντότητα Α∆ΕΙΑ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ η Α∆ΕΙΑ
παίρνει δύο µόνο τιµές ΝΑΙ/ΟΧΙ και συνδέεται µε τη συσχέτιση ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ µε τον
∆ΗΜΟΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ/ΦΟΡΕΑ. Για ένα αντικείµενο µπορεί να έχει εκδοθεί καµία ή
πολλές άδειες ενώ µια άδεια µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο.

Το ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι η τεχνική αναφορά που περιέχει µε κατά το
δυνατόν τυποποιηµένο τρόπο τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες
συντήρησης. Αυτές µπορεί να είναι πρωτότυπες πληροφορίες από τη διαδικασία συντήρησης
του αντικειµένου είτε αποτελούν παραποµπή σε εργασίες που έγιναν παλαιότερα από κάποιον
άλλο και εντάσσονται στα στοιχεία τεκµηρίωσης των εργασιών συντήρησης του αντικειµένου.
Η οντότητα αυτή συνδέεται µε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του
δελτίου. Ένα δελτίο συντήρησης µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά αντικείµενα τα οποία
περιλαµβάνει και ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει κανένα ή να έχει πολλά δελτία
συντήρησης.
Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ γίνεται είτε ως πρώτη προσέγγιση σε ένα έργο συντήρησης, είτε για
µικρής έκτασης επεµβάσεις, είτε σε περιπτώσεις περιορισµένου χρόνου όταν χρειάζεται να
καταρτιστεί άµεσα ένα έργο συντήρησης. Η προµελέτη µπορεί να αφορά σε περισσότερα από
ένα αντικείµενα και ένα αντικείµενο µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια
προµελέτες. Ένας συντάκτης µελέτης, προµελέτης, δελτίου µπορεί να είναι υπεύθυνος για
πολλές µελέτες, δελτία, προµελέτες και µια µελέτη, δελτίο ή προµελέτη µπορεί να είναι
προϊόν ενός ή περισσότερων υπευθύνων.
Οι πληροφορίες για τις προµελέτες, µελέτες, δελτία συντήρησης, φωτογραφική,
σχεδιαστική και γραφική τεκµηρίωση περιέχουν τη διαχειριστική πληροφορία που χρειάζεται
ο συντηρητής στην καθηµερινή του ρουτίνα και συνιστούν το εξειδικευµένο υλικό
τεκµηρίωσης που προκύπτει ως προϊόν από τη συντήρηση.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ περιέχει πληροφορίες για την φωτογραφική τεκµηρίωση του
αντικειµένου. Έχει τα γνωρίσµατα ΑΡΙΘΜΟΣ_ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΣΟ, όπου
αναφέρεται το µέσο δηλαδή αρνητικό, διαφάνεια, ψηφιακή φωτογραφία, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ η
γενική περιγραφή π.χ. πριν από τη συντήρηση, µετά από τη συντήρηση, λεπτοµέρεια κ.τ.λ.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ η µέθοδος φωτογράφηση όπως φωτογράφηση στο ορατό φως, φωτογράφηση
στο υπεριώδες κ.ά. Ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει καµία ή να έχει πολλές φωτογραφίες
και µια φωτογραφία µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ συνδέεται µε την οντότητα ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ που δίνει πληροφορίες
για το πρόσωπο που έκανε τη λήψη και µπορεί να είναι ο ίδιος ο συντηρητής ή κάποιος
φωτογράφος. Ο φωτογράφος συνήθως έχει τα νοµικά δικαιώµατα της φωτογραφίας. Ένας
φωτογράφος µπορεί να είναι υπεύθυνος για τη λήψη πολλών φωτογραφιών ενώ µια
φωτογραφία έχει γίνει από ένα φωτογράφο.
Η οντότητα ΣΧΕ∆ΙΟ περιέχει πληροφορίες για τη σχεδιαστική τεκµηρίωση του
αντικειµένου. Γνωρίσµατά της είναι ο ΑΡΙΘΜΟΣ_ΣΧΕ∆ΙΟΥ, ΕΙ∆ΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Συνδέεται µε τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ_ΣΧΕ∆ΙΟΥ µε γνωρίσµατα ΟΝΟΜΑ,
ΕΠΩΝΥΜΟ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Α.Φ.Μ., ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ FAX,
E-MAIL). Ένα αντικείµενο µπορεί να έχει ένα ή κανένα σχέδιο ενώ ένα σχέδιο αντιστοιχεί σε
ένα αντικείµενο.
Η οντότητα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΝΟΜΙΚΟ_ΚΑΘΕΣΤΩΣ περιέχει πληροφορία για κάποιο
ειδικό καθεστώς κήρυξης του µνηµείου, είτε παραπέµπει σε κάποιον ειδικό νόµο που
προσδιορίζει τη νοµική υπόσταση του αντικειµένου. Ένα αντικείµενο µπορεί να
προστατεύεται νοµικά ή να έχει κηρυχθεί διατηρητέο µε περισσότερες από µια πράξεις και
ενός είδους νοµική προστασία µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη βιβλιογραφία για το
αντικείµενο. Γνωρίσµατά της είναι ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ/ΩΝ, που ένα ή
περισσότερα ονόµατα συγγραφέων ο ΤΙΤΛΟΣ του βιβλίου, της δηµοσίευσης, του άρθρου
κ.τ.λ.

ο

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ_ΟΙΚΟΣ,

η

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ_ΕΚ∆ΟΣΗΣ,

ο

ΤΟΠΟΣ_ΕΚ∆ΟΣΗΣ το ΕΙ∆ΟΣ δηλαδή αν πρόκειται για βιβλίο, πρακτικά συνεδρίου,
περιοδικό κ.ά. Ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει καµία ή να έχει πολλές βιβλιογραφικές
αναφορές και σε µια αναφορά µπορεί να περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα αντικείµενα.
Η

οντότητα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΣΤΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ

περιέχει

πληροφορίες σχετικά µε τον υπεύθυνο εισαγωγής των στοιχείων µε γνωρίσµατα:
Α/Α_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ,

ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,

ΟΝΟΜΑ_ΣΥΝΤΑΚΤΗ,

ΕΠΩΝΥΜΟ_ΣΥΝΤΑΚΤΗ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Ένα αντικείµενο καταχωρείται στο
σύστηµα από έναν υπεύθυνο και ένας υπεύθυνος καταχωρεί πολλά αντικείµενα.
Η τεχνική εξέταση περιέχει όλο το σύνολο των πληροφοριών που προκύπτουν από τη
διαδικασία προσέγγισης του συντηρητή µε το αντικείµενό του πριν προβεί σε οποιαδήποτε
επέµβαση. Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα αντικείµενο µπορεί να εισαχθεί σε ένα εργαστήριο
συντήρησης µε σκοπό µόνο την εξέταση του ή/ και την υποβολή µιας έκθεσης µε τις
προτεινόµενες εργασίες συντήρησης ή µια αναλυτική µελέτη της κατάστασης διατήρησής του.
Το αντικείµενο συνδέεται µε τη συσχέτιση ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ µε την οντότητα
∆ΟΜΙΚΑ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Η συσχέτιση ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ έχει ως γνώρισµά της τη
ΜΕΘΟ∆Ο_∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ που ουσιαστικά διαφοροποιεί την πληροφορία για τα δοµικά
συστατικά του αντικειµένου που πήραµε από απλή οπτική παρατήρηση από αυτή που πήραµε
µέσω κάποιας εξειδικευµένης µεθόδου διαγνωστικής εξέτασης, όπως η εφαρµογή µιας
φασµατογραφικής τεχνικής ή µικροσκοπικής παρατήρησης.
Τα ∆ΟΜΙΚΑ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ του αντικειµένου είναι τα διακριτά αλλά όχι αυτόνοµα
στοιχεία που το αποτελούν. Όπως είναι για παράδειγµα η στρωµατογραφία ενός ζωγραφικού

έργου τέχνης, όπου µπορούµε να διακρίνουµε υποστήριγµα, υπόστρωµα, χρωµατικό στρώµα
κ.τ.λ.
Η οντότητα ∆ΟΜΙΚΑ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ για παράδειγµα µπορεί να εξειδικευτεί για τα
ζωγραφικά

έργα

µε

σχέση

Isa

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ_ΣΤΡΩΜΑ,

στις

οντότητες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ,

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ,

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ_ΣΤΡΩΜΑ, ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ_ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ_ΣΤΡΩΜΑ61, ΒΕΡΝΙΚΙ.
Οι παραπάνω οντότητες κληρονοµούν τα γνωρίσµατα της υπερκείµενης οντότητας
∆ΟΜΙΚΑ_ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ δηλαδή: ΥΛΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ_∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και σε όσες οντότητες χρειάζεται αποδίδονται πρόσθετα γνωρίσµατα δηλαδή
στο ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ: (∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ), στο ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ),

στο

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΤΡΩΜΑ

(ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ,

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ), στο ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ_ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ_ΣΤΡΩΜΑ (ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ,
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ), στο ΒΕΡΝΙΚΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ).
Η οντότητα ΕΞΕΤΑΣΗ_ΑΝΑΛΥΣΗ περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις διαγνωστικές
εξετάσεις και αναλύσεις που γίνονται για να ταυτοποιηθεί το υλικό του αντικειµένου, η έκταση
το είδος ή τα αίτια είδος των φθορών κ.ά. Κύριο γνώρισµά της είναι η ΜΕΘΟ∆ΟΣ που
χρησιµοποιείται και µπορεί για παράδειγµα να είναι µπορεί να είναι µικροχηµική δοκιµή,
αέρια χρωµατογραφία, µικροσκοπική παρατήρηση, ακτινογράφηση κ.ά.
Ένα αντικείµενο µπορεί να µην υποβληθεί σε καµία ή να υποβληθεί σε πολλές εξετάσεις ή
αναλύσεις και µια εξέταση ή ανάλυση µπορεί να γίνει σε πολλά αντικείµενα.

Η
οντότητα
συνδέεται
µε
την
οντότητα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΛΥΣΗΣ που περιέχει περιγραφή
αποτελεσµάτων και ηµεροµηνία. Για κάθε εξέταση ή ανάλυση υπάρχει κάποιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΛΥΣΗΣ µε γνωρίσµατα το όνοµα και
επώνυµο, την επωνυµίας αν πρόκειται για εργαστήριο κ.τ.λ. Κάθε εξέταση ή
ανάλυση έχει ένα αποτέλεσµα που µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά αντικείµενα.
Κάθε υπεύθυνος εξέτασης ή ανάλυσης µπορεί να κάνει πολλές εξετάσεις ή
αναλύσει, κάθε εξέταση ή ανάλυση έχει έναν υπεύθυνο.
Η ΕΞΕΤΑΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ µπορεί να συµπεριλάβει πολύ µεγάλο αριθµό διαδικασιών
και µεθόδων που αλλάζουν και εµπλουτίζονται χρόνο µε το χρόνο. Γι’ αυτό δεν κρίθηκε
χρηστική η παράθεση µεθόδων αλλά παρέµεινε σε ένα γενικό σχήµα που να µπορεί να
εξειδικευτεί

κατά

περίπτωση.

Η

χρήση

ελεγχόµενου

λεξιλογίου

στο

πεδίο

ΕΙ∆ΟΣ/ΜΕΘΟ∆ΟΣ διευκολύνει τη χρήση σωστής ορολογίας και επιταχύνει την εισαγωγή
στοιχείων.
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Επιζωγράφιση σε όλη την έκταση του έργου.

Η ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ είναι η οντότητα που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα
δείγµατα που λήφθηκαν από ένα αντικείµενο µε σκοπό την εξέτασή τους, την ανάλυσή τους,
την τεκµηρίωση παλαιότερων επεµβάσεων κ.ά.. Πρόκειται για καταστρεπτική µέθοδο και γι΄
αυτό πρέπει να τεκµηριώνεται µε πολύ προσοχή.
Η ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ συνδέεται µε τη συσχέτιση έγινε από µε την οντότητα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ µε γνωρίσµατα το όνοµα, επώνυµο , ιδιότητα κ.τ.λ.
Ένα αντικείµενο προκειµένου να αποφασιστεί η διαδικασία συντήρησης που θα
ακολουθήσει υπόκειται σε δοκιµές. Οι δοκιµές αυτές ανάλογα µε το ΕΙ∆ΟΣ µπορεί να είναι
δοκιµές καθαρισµού, στερέωσης, αφαίρεσης επεµβάσεων κ.ά. Γίνονται µε κάποιο ΥΛΙΚΟ σε
µια ορισµένη ΑΝΑΛΟΓΙΑ σε κάποια ΘΕΣΗ, µε κάποια ΜΕΘΟ∆Ο και εξάγονται
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ που αξιολογούνται από το συντηρητή.
Σε ένα αντικείµενο µπορεί να γίνει καµία ή πολλές δειγµατοληψίες και δοκιµές και ενός
είδους δειγµατοληψία ή δοκιµή µπορεί να γίνει σε πολλά αντικείµενα.
Τα αντικείµενα της πολιτισµικής ή της φυσικής κληρονοµιάς επηρεάζονται και
µεταβάλλονται κατά κύριο λόγο εξ αιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Η καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες βρίσκεται ένα αντικείµενο δίνει
απαντήσεις για το είδος της φθοράς και βοηθά στη λήψη αποφάσεων για τα υλικά και τη
µέθοδο συντήρησης. Αντικείµενα που προέρχονται από πολύ υγρό περιβάλλον
αντιµετωπίζονται διαφορετικά από αυτά που βρίσκονται σε περιβάλλον µε µέτρια σχετικά
υγρασία.
Η οντότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΣ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ έχει πληροφορίες για το ΕΙ∆ΟΣ
και την ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ αυτών των παραγόντων. Το ΕΙ∆ΟΣ παίρνει τις τιµές υγρασία,
θερµοκρασία, ακτινοβολίες, αερισµός, ρύποι. Η ΜΕΤΡΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ_
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ δίνει ακριβή στοιχεία µετρήσεων για παράγοντες όπως η υγρασία, η
θερµοκρασία, οι ακτινοβολίες.
Η οντότητα αυτή µπορεί να εξειδικευτεί µε σχέση IsA ως εξής:
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ_ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (προέλευση, περιγραφή)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ (είδος, ηµερησια_εκθεση, τιµή, µοναδα_µετρησης,
οργανο_µετρησης, ηµεροµηνια_µετρησης)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (τιµη, ωρα, οργανο_µετρησης, ηµεροµηνια)
αερισµος
ΥΓΡΑΣΙΑ (είδος, τιµή, θέση, ώρα, ηµεροµηνία, οργανο_µετρησης)
ΡΥΠΟΙ (είδος)

Ένα αντικείµενο µπορεί να µεταβληθεί από κανένα ή πολλούς περιβαλλοντικούς
παράγοντες και ένας περιβαλλοντικός παράγοντας µπορεί να µεταβάλλει πολλά αντικείµενα.
Η

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

συµπεριλαµβάνει

ανθρωπογενείς επεµβάσεις κάθε είδους που επέφεραν κάποια διαφοροποίηση στο αντικείµενο.
Ο σχεδιασµός παραµένει σε γενικό επίπεδο όπου η κάθε επέµβαση καθορίζεται από το είδος,
τη θέση, την τεχνική, το υλικό Η οντότητα συνδέεται µε την οντότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ όπου εισάγεται πληροφορία σχετικά µε τον δράστη της
επέµβασης και µε την οντότητα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ που
εισάγεται ο χρόνος που έγινε η επέµβαση εφόσον είναι γνωστός σε µορφή: από, έως, αιώνας,
περίοδος, ηµεροµηνία. Η γνώση του χρόνου που έγινε κάποια επέµβαση είναι εξαιρετικά
σηµαντική διότι αποτελεί κριτήριο για την αφαίρεση νεώτερων επεµβάσεων από ένα έργο. Η
οντότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ_ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ στα γνωρίσµατα ΟΝΟΜΑ
και ΕΠΩΝΥΜΟ συνήθως θα παίρνει την τιµή άγνωστος. Τα γνωρίσµατα ΟΝΟΜΑ,
ΕΠΩΝΥΜΟ κ.τ.λ. είναι σηµαντικό να υπάρχουν διότι σε ορισµένες περιπτώσεις η επέµβαση
µπορεί να έγινε από κάποιον επώνυµο καλλιτέχνη ή τεχνίτη, ή όταν πρόκειται για επέµβαση
συντήρησης να γνωρίζουµε τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Σε αυτή την περίπτωση τα
στοιχεία αυτά µπορεί να είναι χρήσιµα είτε για την επικοινωνία µαζί του είτε για την
αναγνώριση µεθόδων που είναι γνωστό πως χρησιµοποιούσε.
Στις παλαιότερες επεµβάσεις στο ΕΙ∆ΟΣ καταγράφονται επεµβάσεις συντήρησης ,
επιδιορθώσεις, προσθήκες, επιζωγραφίσεις κ.ά. Η οντότητα

αυτή προσφέρει εξαιρετικά

χρήσιµες πληροφορίες στο συντηρητή που αναζητά αίτια των φορών και τρόπους
αντιµετώπισής τους. Σε ένα αντικείµενο µπορεί να έχουν γίνει από καµία ως πολλές
παλιότερες επεµβάσεις και µια επέµβαση µπορεί να έχει γίνει σε πολλά αντικείµενα.
Η καταγραφή των φθορών ενός αντικειµένου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στάδια
στη διαδικασία συντήρησης ενός αντικειµένου. Κάθε φθορά ορίζεται από τη θέση που
εµφανίζεται, το είδος της και το αίτιό της. Ο συνδυασµός είδους και θέσης µπορέι να
ανταποκριθεί σε κάθε φθορά σε οποιοδήποτε αντικείµενο. Για παράδειγµα απώλεια
ζωγραφικής

επιφάνειας,

ενεργός

διάβρωση

επιφάνειας,

µηχανική

αποσάθρωση

υποστηρίγµατος κ.ο.κ.
Το είδος της φθοράς επιλέγεται από ελεγχόµενο λεξιλόγιο.
Η εξειδίκευση της οντότητας ΦΘΟΡΑ µε κριτήριο είτε τη θέση που εµφανίζεται δεν έχει
πρακτική εφαρµογή εφόσον το σύστηµα µπορεί να διαχειρίζεται οποιοδήποτε αντικείµενο της
συντήρησης. Η εξειδίκευση µε κριτήριο το είδος θα οδηγούσε στη δηµιουργία χιλιάδων
οντοτήτων, άχρηστων για τα περισσότερα αντικείµενα και συγχρόνως ανεπαρκών για πολύ

εξειδικευµένες ή νέες περιπτώσεις φθοράς. Ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει υποστεί καµία
(γεγονός σπάνιο αλλά όχι απίθανο) φθορά ή να έχει υποστεί πολλές φθορές και µια φθορά
µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά αντικείµενα.
Οι ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι αποτέλεσµα της
επεξεργασίας των πληροφοριών της τεχνικής εξέτασης. Ο προσδιορισµός κάθε εργασίας
γίνεται σύµφωνα µε τη θέση και τη µέθοδο. Ακόµη υπάρχουν πεδία που περιέχουν
πληροφορία για την προβλεπόµενη δαπάνη και τον προβλεπόµενο χρόνο ώστε να µπορεί να
γίνει ευκολότερα η οικονοµοτεχνική µελέτη του έργου συντήρησης.
Στις προτεινόµενες εργασίες συντήρησης καταγράφονται το ΕΙ∆ΟΣ (π.χ. στερέωση,
συγκόλληση, επιφανειακός καθαρισµός), η ΘΕΣΗ (επιφάνεια, προετοιµασία) η ΜΕΘΟ∆ΟΣ
(επίχριση, ψεκασµός, χηµικός καθαρισµός) το ΥΛΙΚΟ της επέµβασης (οξικό πολυβινύλιο,
προπανόνη, µικροκρυσταλλικό κερί) και ακόµη η προβλεπόµενη δαπάνη και ο
προβλεπόµενος χρόνος και οι προδιαγραφές για το έργο Ένα αντικείµενο µπορεί να µην έχει
ανάγκη προτεινόµενων επεµβάσεων συντήρησης ή να χρειάζεται πολλές και µια προτεινόµενη
επέµβαση συντήρησης µπορεί να είναι απαραίτητη σε πολλά αντικείµενα.
Οι διαδικασίες της συντήρησης οργανώθηκαν µε κριτήριο το σκοπό και τον τρόπο
δράσης τους στο αντικείµενο σε επεµβατική και προληπτική.
Η οντότητα ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ δέχεται πληροφορίες σχετικά µε τις
επεµβάσεις συντήρησης που έγιναν ή γίνονται σε ένα αντικείµενο. Το γνώρισµα
ΕΙ∆ΟΣ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ παίρνει τιµές ανάλογα µε το είδος της επέµβασης όπως στερέωση,
προληπτική στερέωση, καθαρισµός, χηµικός καθαρισµός, αφαίρεση επιζωγραφίσεων ,
σταθεροποίηση, επίχριση µε νέο βερνίκι, αισθητική αποκατάσταση, χρωµατική συµπλήρωση
κ.ά. Προτείνεται η χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου µε δυνατότητα εµπλουτισµού του.
Άλλα γνωρίσµατα της οντότητας είναι το ΥΛΙΚΟ που χρησιµοποιείται, η ΜΕΘΟ∆ΟΣ,
η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

και

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

της

επέµβασης

και

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της επέµβασης. Η ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης επιτρέπει τον
ευρετηριασµό αντικειµένων που η διαδικασία επεµβατικής συντήρησης τους δεν έχει
ολοκληρωθεί, ώστε να µπορούν να διαπιστωθούν εκκρεµότητες. Ένα αντικείµενο µπορεί να
µην υποβληθεί σε καµία ή να υποβληθεί σε πολλές επεµβάσεις συντήρησης, και η επέµβαση
συντήρησης µπορεί να έχει γίνει σε πολλά αντικείµενα.
Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ συνδέεται µε το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και τον
ΤΟΠΟ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Μια επέµβαση συντήρησης γίνεται σε ένα τόπο και στον ίδιο
τόπο µπορεί να γίνουν πολλές επεµβάσεις. Για κάθε επέµβαση είναι υπεύθυνος ένας

συντηρητής και ένας συντηρητής µπορεί να είναι υπεύθυνος για πολλές επεµβάσεις.. Οι ίδιοι
περιορισµοί πλήθους ισχύουν και για την προληπτική συντήρηση.
Με το συνδυασµό όλων αυτών των γνωρισµάτων συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες επεµβατικής συντήρησης.
Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ µε γνωρίσµατα ΥΛΙΚΟ, ΘΕΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ,
µπορεί να εξειδικευτεί για ζωγραφικά έργα ως προς το είδος της επέµβασης µε σχέση IsA σε:
ΣΩΣΤΙΚΗ_ΕΠΕΜΒΑΣΗ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

(περιλαµβάνει

και

την

αφαίρεση

επεµβάσεων), ΣΤΕΡΕΩΣΗ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαµβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες
συντηρησης που γίνονται χωρίς επέµβάσεις στο υλικό του αντικειµένου. Περιλαµβάνει τις
διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου, οργάνωσης σχεδίου αντιµετώπισης καταστροφών,
συµβουλές µεταχείρισης, καθορισµό συνθηκών ασφαλούς έκθεσης, συσκευασίας, µεταφοράς,
αποθήκευσης.
Γνωρίσµατά της είναι το ΕΙ∆ΟΣ που παίρνει τιµές: περιβαλλοντικός έλεγχος,
µεταχείριση, σχέδιο αντιµετώπισης καταστροφών κ.ά., η ηµεροµηνία έναρξης και
ολοκλήρωσης, η µέθοδος και η περιγραφή της διαδικασίας.
Ένα παράδειγµα εξειδίκευσης της προληπτικής συντήρησης είναι το παρακάτω:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

(είδος,

ηµεροµηνια_εναρξης,

ηµεροµηνια_ολοκληρωσης, µέθοδος, παρατηρήσεις)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ_ΕΛΕΓΧΟΣ (ειδος_παραγοντα, εύρος_προτεινοµενων_τιµων)
ΣΧΕ∆ΙΟ_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ_ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

(ειδος_καταστασης,

δραση,

επαφη)
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

(όνοµα,

επώνυµο,

διεύθυνση,

Α.Φ.Μ.

αριθµος_τηλεφωνου,

αριθµος_fax, e-mail)
ΤΟΠΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ονοµασία, διεύθυνση)
Το παραπάνω παράδειγµα δεν θεωρήθηκε χρήσιµο στην πράξη διότι η προληπτική
συντήρηση µπορεί να περιλάβει πλήθος διαδικασιών, αρκετά ανοµοιόµορφων, όπως ο
καθορισµός συνθηκών έκθεσης, καθορισµός συνθηκών αποθήκευσης, τρόποι µεταφοράς,
τρόποι συσκευασίας κ.ά. Η γενική σχεδίαση που προτείνεται µπορεί να καλύψει µε
µεγαλύτερη ευελιξία τις ανάγκες του συστήµατος.

Παράρτηµα

Παράρτηµα 1
Θησαυρός όρων
Θησαυρός όρων είναι το ελεγχόµενο λεξιλόγιο ενός συστήµατος ευρετηρίου,
διευθετηµένο βάσει µιας γνωστής τάξης, δοµηµένο έτσι ώστε τα συνώνυµα, οι ιεραρχίες και οι
συσχετιζόµενοι όροι να είναι ξεκάθαρα εκτεθειµένοι.
Λόγω του µεγάλου εύρους του γνωστικού αντικειµένου της συντήρησης είναι αδύνατον να
γίνει ένας πλήρης θησαυρός όρων στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Έτσι, σε αυτό το
στάδιο γίνεται µια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης της ορολογίας της συντήρησης.
Η συγκέντρωση των όρων έγινε µε αποδελτίωση µέρους της βιβλιογραφίας για τη
συντήρηση από καταλόγους οργανισµών, µονογραφίες γλωσσάρια, εξειδικευµένα λεξικά και
µε τη χρήση προσωπικού λεξιλογίου καταγραφή φθορών ζωγραφικών έργων. Επίσης
χρησιµοποιήθηκε µέρος της εργασίας που έγινε από τον Γιώργο Ματσαρίδη και τη Μαρία
Χατζηδάκη στα πλαίσια του µαθήµατος του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
του τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογία και Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης Συστήµατα ορολογίας και λεξιλογικός έλεγχος µε θέµα «Θησαυρό παλαιών όρων για
τις έγχρωµες ουσίες, ρητίνες και έλαια που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή ζωγραφικών
έργων»
Ο θησαυρός είναι οργανωµένος σε πέντε κατηγορίες: Αντικείµενα, Υλικά, Άνθρωποι,
∆ιαδικασίες, Παράγοντες.

Παράρτηµα

U ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΟΡΩΝ U
ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆ιαδικασία
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιαδικασία
Ανθρωπογενές Φαινόµενο ή ∆ιαδικασία
Συντήρηση τεχνέργων και οικοδεδοµένων
<Συντήρηση κατά είδος αντικειµένου>
Συντήρηση Χαρτιού και αρχειακού υλικού
Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων
Συντήρηση ελαιογραφιών
Συντήρηση εικόνων
Συντήρηση τοιχογραφιών
Συντήρηση υδατογραφιών
Συντήρηση µικρογραφιών
Συντήρηση υφάσµατος
Συντήρηση δέρµατος
Συντήρηση οργανικών ανασκαφικών υλικών
Συντήρηση οστών
Συντήρηση έφυδρου ξύλου
Συντήρηση ξύλου – ξυλογλύπτων
Συντήρηση πέτρας
Συντήρηση κεραµικού
Συντήρηση µετάλλων
Συντήρηση ψηφιδωτού
Συντήρηση συλλογών φυσικής ιστορίας
<συντήρηση κατά διαδικασία>
Καταγραφή
Τεχνική Εξέταση
<Τεχνική Εξέταση κατά είδος>
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
Οπτική Παρατήρηση
Φωτογραφικές Τεχνικές
Φωτογράφηση VIS
Μακροφωτογράφηση
Μικροφωτογράφηση
Φωτογρ. µε εφαπτοµενικά
προσπίπτουσα ακτ.
Φωτ. µε µονοχρωµ. ακτ. Na
Φωτογράφηση U.V.
U.V. Ανάκλασης
U.V. Φθορισµού
Φωτογράφηση I.R.
I.R. Ανάκλασης
I.R. Φθορισµού
Ανακλαστογραφία IR
Ακτινογράφηση
γ-γραφία
Παρατήρηση µε λυχνία UV
Μικροσκοπική παρατήρηση
Ανακλώµενο φως
∆ιερχόµενο φως
Πολωµένο φως
SEM
Ανάλυση
<Ανάλλυση κατά είδος>
Χρωµατογραφικές Μέθοδοι

Παράρτηµα
Υγρή Χρωµατογραφία
Αέρια Χρωµατογραφία
Φασµατοσκοπικές Μέθοδοι
Φασµατοσκοπία VIS
Φασµατοσκοπία UV
Φασµατοσκοπία IR
Φασµατοµετρία µάζας
Μέθοδοι ανάλυσης µε ακτ. Χ
Ηλεκτρονική Μικροανάλυση
Μικροφθορισµός ακτίνων Χ
Περιθλασιµετρία ακτ. Χ
Μικροχηµικές ∆οκιµές
Εκλεκτικός Χρωµατισµός
∆οκιµές ∆ιαλυτότητας
∆ειγµατοληψία
∆οκιµές
Καθαρισµού
Αφαίρεσης Επιζωγράφησης
Αφαίρεσης επεµβάσεων
Στερέωσης
Καταγραφή Φθορών
<φθορά κατά δοµικό στοιχείο-στρώµα ζωγραφικού ύ έργου>
Φθορές Υποστηρίγµατος
Φθορές Υποστρώµατος-προετοιµασίας
Φθορές Χρωµατικού στρώµατος
Φθορές Προστατευτικού Στρώµατος-βερνικιού
Καταγραφή Παλαιότερων Επεµβάσεων
Επιζωγραφίσεις
Νεώτερα Στρώµατα
Επεµβάσεις Συντήρησης
Επιδιορθώσεις
Συµπληρώσεις-Προσθήκες
Καταγρ. Προτεινόµενων Επεµβ. Συντήρησης
Προληπτική Συντήρηση
Συσκευασία-Μεταφορά
Συνθήκες έκθεσης-αποθήκευσης
Καθορισµός Περιβαλλοντικών Συνθηκών
Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Επεµβατική Συντήρηση
<Επεµβάσεις κατά τµήµα του αντικειµένου>
Επεµβάσεις Συντήρησης Υποστηρίγµατος
<Επεµβάσεις κατά είδος>
Απεντόµωση
Σταθεροποίηση
Συγκόλληση
Στερέωση
Προληπτική Στερέωση
Επιφανειακή Στερέωση
Στερέωση Υποστ.
Καθαρισµός
Καθαρισµός µε διαλύτες
Χηµικός καθαρισµός
Καθαρισµός µε
χηλικά
αντιδραστήρια
Μηχανικός Καθαρισµός
Αφαίρεση Επιζωγράφισης
Αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων
Αφαίρεση νεώτερων στρωµάτων
Αισθητική Αποκατάσταση
Συµπληρώσεις Υποστηρίγµατος
Παρκετάζ
Χρωµατική Συµπλήρωση
Επίχριση προστατευτικού υλικού
Επεµβάσεις Συντήρησης Υποστρώµατος
<Επεµβάσεις κατά είδος>
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Σταθεροποίηση
Συγκόλληση
Στερέωση
Προληπτική Στερέωση
Στερέωση Υποστρώµατος
Στερέωση Προετοιµασίας
Καθαρισµός
Αφαίρεση Επιζωγράφισης
Αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων
Αφαίρεση νεώτερων στρωµάτων
Αισθητική Αποκατάσταση
Συµπληρώσεις απωλειών
Χρωµατική Συµπλήρωση
Επίχριση προστατευτικού
Επεµβάσεις Συντήρησης Χρ. Στρωµ.
<Επεµβάσεις κατά είδος>
Στερέωση
Προληπτική Στερέωση
Επιφανειακή Στερέωση
Στερέωση Χρωµατικού
στρώµατος
Καθαρισµός
Καθαρισµός
Χρωµατικού.
στρώµατος
µε διαλύτες
Χηµικός
Μηχανικός
Αφαίρεση Επιζωγράφησης
Αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων
Αφαίρεση νεώτερων στρωµάτων
Αισθητική Αποκατάσταση
Συµπληρώσεις Υποστηρίγµατος
Παρκετάζ
Συµπληρώσεις Υποστρώµατος
Χρωµατική Συµπλήρωση

.

Επεµβάσεις Συντήρησης Προστ. Στρωµ.
<Επεµβάσεις κατά είδος>
Καθαρισµός
Καθαρισµός µε διαλύτες
Χηµικός καθαρισµός
Καθαρισµός µε χηλικά
αντιδραστήρια
Μηχανικός Καθαρισµός
Αφαίρεση Επιζωγράφησης
Αφαίρεση παλαιότερων επεµβάσεων
Αφαίρεση νεώτερων στρωµάτων
Αισθητική Αποκατάσταση
Συµπληρώσεις Υποστηρίγµατος
Παρκετάζ
Συµπληρώσεις Υποστρώµατος
Χρωµατική Συµπλήρωση
<Χρωµ. Συµπλ. Κατά µέθοδο>
Χρωµατική. Συµπλ.
Ουδέτερου Τόνου
Ριγκατίνο
Επίχριση προστατευτικού υλικού
Σωστικές επεµβάσεις
Αποτοίχιση
Απόσπαση
Στερέωση
Επιφανειακή προστασία

ή
∆ιαδικασία

Φθορά
Φθορά ζωγραφικών έργων
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<Φθορά κατά είδος>
Φθορές Υποστηρίγµατος
Απώλειες τµηµάτων
Αποσάθρωση
Μείωση Μηχ. Αντοχής
Ρωγµές
Θερµική αποικοδόµηση
Κονιορτοποίηση
Παραµόρφωση
Ελαστική
Πλαστική
Φωτοξείδωση
Εκδορές
Επικαθίσεις Ρύπων
Συµπληρώσεις
Φθορές Υποστρώµατος-προετοιµασίας
Απώλειες Τµηµάτων
Κονιορτοποίηση
Θερµική αποικοδόµηση
Κενά-φουσκώµατα
Ρωγµάτωση
Ρωγµάτωση παράλληλα µε το υπόστρωµα
Ρωγµάτωση κάθετα µε το υπόστρωµα
Απώλεια συνεκτικότητας
Χρωµατική Αλλοίωση
Συρρίκνωση
Φθορές Χρωµατικού στρώµατος
Κονιορτοποίηση
Απώλειες τµηµάτων
Εκδορές
Απολεπίσεις
Συρρίκνωση
Χρωµατική Αλλοίωση
Αποχρωµατισµός
Κιτρίνισµα
Απόσπαση
Ρωγµάτωση
Πρωτογενής.
δευτερογενής.
Επιζωγραφίσεις
Σε νέο υπόστρωµα
Στο αρχικό υπόστρωµα
Σε φθορά του αρχικού ζωγραφικού στρώµατος
Επάνω στο αρχικό ζωγραφικό στρώµα.
Φθορές Προστατευτικού Στρώµατος-βερνικιού
Χρωµατική Αλλοίωση
Κιτρίνισµα
Κυάνωση
Συρρίκνωση
Ρωγµάτωση
Πρωτογενής
∆ευτερογενής
Aligatoring
Κονιορτοποίηση
Απολέπιση
Εκδορές
Επικαθίσεις Ρύπων

Άνθρωπος - δράστης

<κατά επάγγελµα>
Συντηρητής Έργων Τέχνης
Συντηρητής αρχαιοτήτων
Συντηρητής πέτρας
Συντηρητής κεραµικού
Συντηρητής οργανικών ανασκαφικών υλικών
Συντηρητής Έργων Τέχνης
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Συντηρητής ζωγραφικών έργων
Συντηρητής τοιχογραφιών
Συντηρητής φορητών εικόνων
Συντηρητής ελαιογραφιών
Συντηρητής χαρτιού και αρχειακού υλικού

Αντικείµενο
«αντικείµενα της συντήρησης»
Οικοδεδοµένα (φυσικά αντικείµενα)
Οργανικό υλικό
Φυτικό κατάλοιπο
Κεχριµπάρι
Ρητίνη
Πίσσα
Φυτό
Καρπός
Σπόρος
Ξύλο
Ζωικό κατάλοιπο
Οστό
Κέρατο
Μαλλί
Κοράλι
Γούνα
Ελεφαντοστό
Μαργαριτάρι
Ταρταρούγα
∆όντι
Ανόργανο Υλικό
Πηλός
Πέτρα
Μάρµαρο
Ασβεστόλιθος
Πυριτόλιθος
Πορόλιθος
Σχιστόλιθος
Γρανίτης
Ορυκτά
Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι
Τέχνεργα (Επεξεργασµένα - Τεχνητά αντικείµενα)
Ανόργανα
Κεραµικό
Γυαλί
Μέταλλο
Κονίαµα
Ασβεστοκονίαµα
Υδραυλική κονία
Πέτρα
¨Άγαλµα
Οργανικά
Χαρτί και αρχειακό υλικό
Βιβλίο
Κώδικας
Χειρόγραφο
∆έρµα βιβλιοδεσίας
Περγαµηνή
Ξύλινα αντικείµενα
Ξυλόγλυπτο
Τέµπλο
Έπιπλα
Μουσικά όργανα
Ύφασµα
Φωτογραφίες
Επεξεργασµένα ζωικά κατάλοιπα
Μούµια
Ταριχευµένο ζώο
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Συνθετικά υλικά
Ζωγραφικά Έργα
<κατά Τεχνική-Συνδετικό>
Φορητή Εικόνα
Αυγοτέµπερα
Εγκαυστική
Tempera grassa
Ελαιογραφία σε µουσαµά
Ελαιογραφία µε ρητίνη
Τοιχογραφία
Fresco
Secco
Υδατογραφία
Μικτή τεχνική

Υλικό
<κατά σύσταση>
Οργανικά
Ανόργανα
Επεξεργασµένα
Τεχνητά
Συνθετικά
Ξύλο
Χαρτί
Φυτικές ίνες
Βαµβάκι
Λινάρι
Ζωικές ίνες
Μαλλί
Μεταξωτό
Υλικά κατασκευής ζωγραφικών έργων τέχνης
<κατά τµήµα κατασκευής>
Υποστηρίγµατα
Ξύλο
<κατά κατηγορία δένδρων>
Πλατύφυλλου δέντρου
Κωνοφόρου δέντρου
<κατά τρόπο κατασκευής>
Σκαφωτό
Μονοκόµµατο
σανίδες
τρέσσα
<κατά καλλιτεχνική επεξεργασία>
Ξυλόγλυπτο
Τοιχοδοµή-Κονίαµα
<κατά τρόπο κατασκευής>
µπαγκλαντί
Χαρτί
<κατά υλικό προέλευσης>
ράκη υφάσµατος
ξυλοπολτό
Ύφασµα
<κατά επεξεργασία>
Προετοιµασµένο
Χωρίς προετοιµασία
<κατά προέλευση>
Ζωικής προέλευσης
Μεταξωτό
Μάλλινο
Φυτικής προέλευσης
Λινό
Κάνναβη
Γιούτα
Βαµβάκι
Συνθετικό

Παράρτηµα
Βαφές
<κατά σύνθεση και προέλευση>
φυσικές βαφές
ζωικής προέλευσης
πορφύρα
κρεµέζι
φυτικής προέλευσης
ριζάρι
κρόκος
κικκίδια
κουρκουµάς
ινδικό
ίσατις
Μέταλλο
<κατά είδος>
Σίδηρος
Χαλκός
Άργυρος
Χρυσός
Ψευδάργυρος
Κασσίτερος
Κράµατα
Μπρούτζος
Υπόστρωµα-προετοιµασία
Αδρανές υλικό
Κιµωλία
Στόκος
Άµµος
Αλουµίνα
Καολίνης
Μαρµαρόσκονη
Κεραµάλευρο
Οργανικό συνδετικό
<κατά χηµική σύσταση>
<Φυσικής προέλευσης>
Πρωτεΐνη
Ζωική κόλλα
Ζελατίνη
Καζεΐνη
Λίπη
Ξηραινόµενα Έλαια
Λινέλαιο
Παπαρουνέλαιο
Καρυδέλαιο
πέγυλα
Ανόργανο συνδετικό υποστρώµατος
Υδροξείδιο του ασβεστίου
Συνδετικό χρωµατικού στρώµατος
Οργανικό συνδετικό
<κατά χηµική σύσταση>
<Φυσικής προέλευσης>
Πρωτεΐνη
Ζωική κόλλα
Ζελατίνη
Λευκό Αυγού
Καζεΐνη
Λίπη
Ξηραινόµενα Έλαια
Λινέλαιο
Παπαρουνέλαιο
Καρυδέλαιο
πέγυλα
Κερί
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Φυτικό κερί
Καρνάουµπα
Ορυκτό κερί
Παραφίνη
Ζωικό κερί
Κερί µέλισσας
Πολυσακχαρίτες
Γόµα

Αραβική Γόµα
Γόµα Κερασιάς

Γαλακτώµατα
Κρόκος Αυγού
Γαλάκτωµα Κεριού
Φυσική ρητίνη
Μαστίχα Χίου
Έλεµι
∆άµµαρι
Βενετσιάνικη Τερεβινθίνη
Κολοφώνιο
Ήλεκτρο
Κοπάλιο
Γόµµα λάκκα

Ανόργανο συνδετικό
Υδροξείδιο του ασβεστίου
Υδρύαλος
Χρωστικές
<κατά σύνθεση και προέλευση>
οργανικές
φυσικές οργανικές
ζωικης προέλευσης
φυτικής προέλευσης
τεχνητές οργανικές
ανόργανες
τεχνητές
ορυκτές
αζουρίτης
µέταλλα
φλώριον
γαίες
<χρωστικές κατά χρώµα>
µαύρη χρωστική
ανόργανη τεχνητή µαύρη χρωστική
µελαντηρία
οργανική τεχνητή µαύρη χρωστική
ελεφάντινο
τρύγινο
µπλε χρωστική
ανόργανη µπλε χρωστική
-αζουρίτης
λαζούρι
οργανική µπλε χρωστική
λουλάκι
τεχνητή ανόργανη µπλε χρωστική
αιγυπτιακό µπλε
τεχνητή οργανική χρωστική
Μπλε λάκκα)
ίσατις
καφέ χρωστική
ανόργανη καφέ χρωστική
όµπρα
οργανική καφέ χρωστική
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mummy
πράσινη χρωστική
ανόργανη πράσινη χρωστική
πλάκα πράσινη
µαλαχίτης
τεχνητή ανόργανη πράσινη χρωστική
βαρδάραµο
κόκκινη χρωστική
ανόργανη κόκκινη χρωστική
κιλερµενί
βόλος
Ανοιχτός βώλος
µίλτος
σινώπια
σανδαράχη
κιννάβαρι
οργανική κόκκινη χρωστική
ριζάρι
τεχνητή ανόργανη κόκκινη χρωστική
µίνιο
κιννάβαρι
σάνδυξ
τεχνητή οργανική κόκκινη χρωστική
Κόκκινη λάκκα
Ριζάρι
καρµίνα
κρεµέζι
λευκή χρωστική
Ανόργανη λευκή χρωστική
Μηλία γη
Παραιτώνιο
Λευκό του µολύβδου
Λευκό του ψευδαργύρου
Ανόργανη τεχνητή λευκή χρωστική
Άξιφος
Ψιµύθι
Λευκό του τιτανίου
κίτρινη χρωστική
ανόργανη κίτρινη χρωστική
ώχρα
αρσενίκι
οργανική κίτρινη χρωστική
Ινδικό κίτρινο
Προστατευτικό στρώµα-βερνίκι
Φυσική ρητίνη
Έγχρωµη Ρητίνη
Σανδαράχη
Αλόη
Αίµα δράκου
Μαστίχα Χίου
Έλεµι
∆άµµαρι
Βενετσιάνικη Τερεβινθίνη
Κολοφώνιο
Ήλεκτρο
Κοπάλιο
Γόµµα λάκκα
Έλαιο

Βρασµένο λινέλαιο
Μίγµα Ρητίνης-Ελαίου
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Υλικά Συντήρησης
Υλικά Στερέωσης
Οργανικά Υλικά Στερέωσης
Συνθετική ρητίνη
Βινυλικό πολυµερές
Οξικό πολυβινύλιο
Ακρυλικό πολυµερές
Ακρυλικό και µεθακρυλικό οξύ
Paraloid B-72
Συνθετικό γαλάκτωµα
Βινυλικό πολυµερές
Οξικό πολυβινύλιο
Ακρυλικό πολυµερές
Ανόργανα υλικά στερέωσης
Υδροξείδιο του ασβεστίου
Υδροξείδιο του βαρίου
Υδράσβεστος
∆ιαλύτες
Ανόργανοι διαλύτες
Νερό
Οργανικοί διαλύτες
Αλκοόλες
Αιθυλική αλκοόλη
Μεθυλική αλκοόλη
Ισοπροπυλική αλκοόλη
Κετόνες
Προπανόνη
Αλδεύδες
Αιθέρες
∆ιαιθυλεθέιρας
Αµίνες
∆ιµεθυλοφορµαµίδιο
Υδρογονάνθρακες
Αρωµατικοί
Τολουόλη
Ξυλόλη
Αλειφατικοί
Οκτάνιο
Πεντάνιο
Χλωριοµένοι
Χλωροφόρµιο
Τριχλωροαιθάνιο
Εστέρες
Amyl Acetate
Αντιδραστήρια
Χηλικό Αντιδραστήριο
Κιτρικό Τριαµµώνιο
Ανθρακικό Αµµώνιο
Προστατευτικά υλικά – βερνίκια
Φυσική Ρητίνη
Μαστίχα Χίου
∆άµµαρι
Έλεµι
Συνθετική Ρητίνη
Ρητίνη Ν κετόνης
Ακρυλική Ρητίνη
Μεθακρυλικό ισοβουτύλιο

Παράγοντας
Παράγοντες φθοράς
Χηµικοί παράγοντες φθοράς
Αέρια
Οξυγόνο
Όζον
∆ιοξείδιο του άνθρακα
∆ιοξείδιο του θείου
Άλατα

Παράρτηµα
∆ιαλυτά
Αδιάλυτα
Υγρασία

Βροχή
∆ιαλύτες
Οξέα
Αλκάλια
Ένζυµα

Ανερχόµενη
διαρροή
τριχοειδή αναρίχηση
συµπύκνωση
Εσωτερική συµπύκνωση
Εξωτερική συµπύκνωση
Οργανικοί διαλύτες
Καθαριστικά διαλύµατα

Φυσικοί παράγοντες φθορών
Ακτινοβολίες
Ηλιακό φως
Υπεριώδης ακτινοβολία
Υπεριώδης ακτινοβολία από λαµπτήρες
Υπέρυθρη ακτινοβολία
Θερµοκρασία
Υψηλή θερµοκρασία
Φωτιά
Παγετός
Εναλλαγή ζέστης και κρύου
Αποξεστικά υλικά
Σωµατίδια ρύπων
Χώµα
Άµµος
Απορρόφηση υγρασίας
Συρρίκνωση
Συστολή
∆ιαστολή
Επικάθιση ρύπων από τον αέρα
Επικάθιση αιθάλης
Μηχανικές τάσεις
Θόρυβος
Μηχανικές δονήσεις
Φυσικές καταστροφές
Φωτιά
Σεισµός
Έκρηξη ηφαιστείου
Πληµµύρα
Βιολογικοί παράγοντες φθορών
Φυτά

Φύκη
Μικροοργανισµοί
Βακτήρια
Μύκητες
Λειχήνες
Έντοµα
Ισόπτερα

Ζώα

Τερµήτες
Κολεόπτερα
Σαράκι
Σκώρος
Πτηνά
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Άνθρωποι
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Παράρτηµα 2
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Η επαγγελµατική απασχόλησή σας είναι σε:
Μουσείο
Εργαστήριο συντήρησης του Υπ.Πο.
Ιδιωτικό εργαστήριο συντήρησης
Εκπαιδευτικό ίδρυµα
Άλλο Τι

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως συντηρητής-

συντηρήτρια ?

3. Χρησιµοποιείτε Η/Υ στη δουλειά σας ?
Ναι
Όχι
4. Τι είδους Η/Υ έχετε στη διάθεση σας στην εργασία σας ή στο σπίτι
IBM ή άλλο συµβατό?
Macintosh
Κανένα
Άλλο Τι___________________________________
5. Τι περιφερειακές συσκευές χρησιµοποιείτε?
Scanner
Εκτυπωτή
Φορητές συσκευές αποθήκευσης, όπως τα zip.
CD RW
Άλλο. Τι

6. Τι είδους λογισµικό χρησιµοποιείτε στον υπολογιστή σας
Windows
Unix
Macintosh
Linux
Άλλο. Τι:

7. Για τι είδους εργασία χρησιµοποιείτε τον Η/Υ
Για την καταγραφή των έργων που αναλαµβάνετε για συντήρηση
Για την ενηµέρωση βάσης δεδοµένων για τη συντήρηση των έργων
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Για τη σύνταξη και συµπλήρωση τεχνικών δελτίων των εργασιών συντήρησης
Για τη συγγραφή µελετών
Για τη συγγραφή οικονοµικών προσφορών
Για την τήρηση προσωπικού αρχείου σηµειώσεων
Για την οργάνωση των οικονοµικών στοιχείων του εργαστηρίου σας
Για την επεξεργασία φωτογραφικών εικόνων
Για την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Για την επικοινωνία µέσω οµάδων συζητήσεων
Για την ενηµέρωση στον τοµέα της συντήρησης µέσω του internet
Άλλο. Τι :

8. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε Η/Υ στη δουλειά σας?
Κάθε µέρα
Μερικές φορές την εβδοµάδα
Σπάνια
Άλλο. Τι :

9. Τι προγράµµατα χρησιµοποιείτε?
Microsoft Office: Word Excel Access Power Point Outlook Express Internet
explorer
Adobe: Photoshop, Illustrator
Corel: Corel Draw
Auto Cad
Κάποιο ειδικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί το µουσείο ή το εργαστήριο στο οποίο
απασχολείστε. Ποιο:
Κάποιο ειδικό πρόγραµµα για τη συντήρηση έργων τέχνης. Ποιο:
Άλλο. Τι:

10. Πόσο συχνά αναζητείτε πληροφορίες στο internet
Κάθε µέρα
Μερικές φορές την εβδοµάδα
Μερικές φορές το µήνα
Σπάνια
Ποτέ

11. Τι είδους πληροφορίες αναζητάτε στο internet
Γενική ενηµέρωση σε θέµατα συντήρησης
Πληροφορίες για υλικά και θέµατα ασφάλειας
Βιβλιογραφία
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Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Επικοινωνία µέσω οµάδων συζητήσεων
Τηλεδιασκέψεις
Παρακολούθηση δυνητικών (εικονικών) εκθέσεων
Άλλο. Τι :

12. Ποίοι είναι οι δικτυακοί τόποι που συνήθως επισκέπτεστε για την ανεύρεση
πληροφοριών στο internet
Μηχανές αναζήτησης. Ποιες
Εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων. Ποιες
Τόποι σχετικοί µε θέµατα συντήρησης. Ποιοι
Τυχαία αναζήτηση
Άλλο. Τι:

13. Πόσο συχνά

ανταλλάσσετε απόψεις µε συναδέλφους σας προκειµένου να λάβετε
κάποια απόφαση σχετική µε την πορεία της εργασίας σας?
Πάντα
Συχνά
Μερικές φορές
Ποτέ
14. Πόσο συχνά χρειάζεται να συµβουλευτείτε ή να συνεργαστείτε µε ειδικό
επιστήµονα προκειµένου να βρεθεί λύση για κάποιο ειδικό πρόβληµα ή να πάρετε και
άλλη γνώµη?
Πάντα
Συχνά
Μερικές φορές
Ποτέ
15. Σε ποια ειδικότητα ανήκουν οι επιστήµονες µε τους οποίους
συνεργάζεστε συχνότερα
Συντηρητής άλλης ειδικότητας
Αρχαιολόγος
Ιστορικός
Εθνολόγος
Μουσειολόγος Φυσικός Χηµικός Βιολόγος Χηµικός µηχανικός Γεωλόγος
Άλλο τι:

16. Με πόσους συναδέλφους σας συνεργάζεστε συνήθως
17. Με πόσους ειδικούς άλλων τοµέων συνεργάζεστε συνήθως
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18. Έχετε µόνιµους συνεργάτες?
Ναι
Όχι
Ανάλογα µε την περίπτωση. Ποια περίπτωση

19. Όταν χρειάζεστε τη γνώµη κάποιου ειδικού επιστήµονα πως τον αναζητείτε?
Έχετε µόνιµους συνεργάτες
Τους βρίσκετε µέσω σύστασης από συνάδελφό σας
Άλλο. Τι?

20. Τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσετε συνήθως ?
Γενικές πληροφορίες για το έργο ∆ιαστάσεις, Τεχνική, Αρ. Καταγραφής, Προέλευση,
Κόστος εργασιών συντήρησης Στοιχεία ιδιοκτήτη
Πληροφορίες σχετικές µε την τεχνολογία κατασκευής του έργου
Πληροφορίες σχετικές µε την κατάσταση διατήρησης του έργου
Πληροφορίες σχετικές µε τις προτεινόµενες επεµβάσεις συντήρησης
Πληροφορίες σχετικές µε τις µεθόδους συντήρησης Πληροφορίες σχετικές µε τα υλικά
συντήρησης
Πληροφορίες σχετικές µε τις εξετάσεις και τις αναλύσεις που έγιναν στο έργο
Πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα εξετάσεων και αναλύσεων.
Άλλο τι.

21. Η συνεργασία µε άλλους συναδέλφους σας γίνετε µε οικονοµικό αντάλλαγµα?
Ναι
Όχι
Ανάλογα µε την περίπτωση. Ποια περίπτωση

22.

Η ανταλλαγή ποιου είδους πληροφοριών (µεταξύ συντηρητών) πιστεύετε ότι
µπορεί να είναι χρήσιµη σε µουσεία ή εργαστήρια που είναι αποµονωµένα?
Γενικές πληροφορίες για το έργο (∆ιαστάσεις, Τεχνική, Αρ. Καταγραφής, Προέλευση, Κόστος
εργασιών συντήρησης, ιδιοκτήτης, Στοιχεία Ιδιοκτήτη)
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Πληροφορίες σχετικές µε την τεχνολογία κατασκευής του έργου
Πληροφορίες σχετικές µε την κατάσταση διατήρησης του έργου
Πληροφορίες σχετικές µε τις επεµβάσεις συντήρησης
Πληροφορίες σχετικές µε τις µεθόδους και µε τα υλικά συντήρησης
Πληροφορίες σχετικές µε τις εξετάσεις και τις αναλύσεις που έγιναν στο έργο
Πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα εξετάσεων και αναλύσεων.
Πληροφορίες για την ταυτοποίηση έργου σε περίπτωση κλοπής
Πληροφορίες σχετικές µε τη διαθεσιµότητα υλικών
Ενηµέρωση για νέες τεχνολογίες.
Ενηµέρωση για υλικά, µεθόδους και τεχνικές.
Άλλο τι.

23. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους προφύλαξη των πληροφοριών
σχετικά µε τη συντήρηση ?
Ναι
Όχι
24. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι πρέπει να προφυλάσσονται οι πληροφορίες που
σχετίζονται µε τη συντήρηση? Από ποιους πρέπει να προφυλάσσονται?

25.

Η έλλειψη οργανωµένης ορολογίας πιστεύετε ότι αποτελεί πρόβληµα στην
επικοινωνία για θέµατα συντήρησης?
Ναι
Όχι
Γιατί:

26.

Τι ποσοστό του χρόνου εργασίας σας αφιερώνετε συνήθως σε εργασίες
καταγραφής δεδοµένων για τη δουλειά σας?
Μία ώρα ή περισσότερο καθηµερινά
∆ύο τρεις ώρες την εβδοµάδα
Άλλο. Τι

27. Τι είδους δελτίο χρησιµοποιείτε?
∆ελτίο που έχετε συντάξει ο ίδιος
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∆ελτίο που σας διαθέτει η υπηρεσία ή το εργαστήριο που εργάζεστε
Άλλο. Τι

28. Σε τι πρότυπο έχει βασιστεί το δελτίο που χρησιµοποιείτε

29. Πιστεύετε ότι ένα σύστηµα ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης µπορεί να ενταχτεί στη
ρουτίνα ενός εργαστηρίου συντήρησης?
Ναι
Όχι
Ίσως
30. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένα τέτοιο σύστηµα είναι χρήσιµο για ένα
µουσείο ή για µία υπηρεσία του Υπ.Πο.?

31.

Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένα τέτοιο σύστηµα είναι χρήσιµο για ένα
ιδιωτικό εργαστήριο συντήρησης?

32.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα της καταγραφής σε ηλεκτρονική
µορφή των εργασιών συντήρησης?
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33. Με τι τρόπο τεκµηριώνετε τις επιλογές σας στην εργασία σας?
µε βάση τη βιβλιογραφία,
µε βάση την εµπειρία σας,
µε βάση τις δοκιµές που έχετε κάνει
µε βάση τη µελέτη που έχετε εκπονήσει
µε βάση την ανταλλαγή απόψεων µε συναδέλφους σας,
µε βάση την γενική κατεύθυνση της υπηρεσίας σας
Άλλο. Τι

34. Πόσο συχνά χρειάζεται να τεκµηριώνετε βιβλιογραφικά την εργασία σας.
Κάθε φορά
Μερικές φορές
Σπάνια
35. Στη συµπλήρωση τεχνικών δελτίων συντήρησης σας διευκολύνει:
Η συµπλήρωση τυποποιηµένων πεδίων.
Ελεύθερο κείµενο.
Συνδυασµός των δύο παραπάνω.
Άλλο. Τι

36. Στη συµπλήρωση στοιχείων για προµελέτη ή µελέτη σας διευκολύνει:
Η συµπλήρωση τυποποιηµένων πεδίων.
Το ελεύθερο κείµενο.
Συνδυασµός των δύο παραπάνω.
Άλλο. Τι

37.

Περίπου πόσα αντικείµενα συντηρείτε το χρόνο ή πόσα έργα αναλαµβάνετε?
Αντικείµενα:
Έργα:

38. Τηρείτε αρχείο των αντικειµένων ή µνηµείων που συντηρείτε?
Ναι
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Όχι
Μερικές φορές
39. Το αρχείο σας ακολουθεί κάποια αρίθµηση?
Ναι
Όχι
40. Κάθε φορά που συντηρείτε ένα αντικείµενο κρατάτε δεδοµένα γι’ αυτό?
Ναι
Όχι
Αναλόγως µε την περίπτωση.

41.

Τα δεδοµένα που κρατάτε είναι τα ίδια ανεξάρτητα από το είδος του
αντικειµένου? Ή διαφοροποιούνται?
Είναι πάντα τα ίδια
∆ιαφοροποιούνται. Με ποια κριτήρια

42.

Χρησιµοποιείτε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο για τη σύνταξη των µελετών που
εκπονείτε?
Ναι Ποιο:
Όχι
43. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις κρατάτε µόνο τα στοιχεία που θεωρείτε
ως απολύτως απαραίτητα
όταν υπάρχει πίεση χρόνου λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης του αντικειµένου,
όταν υπάρχει πίεση χρόνου λόγω άµεσης ανάγκης συντήρησης µεγάλου αριθµού
αντικειµένων ή κάποιου µεγάλου µνηµείου
όταν το αντικείµενο είναι µέρος ενός συνόλου
όταν το αντικείµενο θεωρείται ελάσσονος σηµασίας
Σε καµµία
44. Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία καταγραφής ενός αντικειµένου
κατά τη γνώµη σας?
Είδος αντικειµένου
Θέµα
Τίτλος
∆ιαστάσεις
Τοποθεσία-Θέση
Τόπος και χρόνος κατασκευής ή προέλευσης
Τόπος και χρόνος χρήσης
Τόπος και χρόνος ανεύρεσης
Τόπος και χρόνος αγοράς
Υλικά Κατασκευής
Τεχνική
Αριθµός καταγραφής
Ηµεροµηνία εισαγωγής
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Ηµεροµηνία παράδοσης
Ιδιοκτήτης – Υπεύθυνος
∆ηµιουργός-Ζωγράφος
Χρονολογία κατασκευής
Επιγραφές Υπογραφή
Σκοπός των εργασιών
Κόστος των εργασιών
Υπεύθυνος συντηρητής
Στοιχεία φωτογραφιών (αριθµός και είδος φιλµ)
Εξετάσεις
Αναλύσεις
Καταγραφή του είδους των φθορών
Καταγραφή των αιτίων των φθορών
Περιγραφή των προτεινόµενων εργασιών συντήρησης
Περιγραφή των εργασιών συντήρησης
Περιγραφή των υλικών και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν
Άλλο. Τι:

45.

Κάθε φορά που συντηρείτε ένα αντικείµενο συντάσσεται ένα τεχνικό δελτίο?
Ναι
Όχι
46. Κρατάτε ηµερολόγιο των εργασιών συντήρησης
Ναι
Όχι
Σε ορισµένες περιπτώσεις. Ποιες

47.

Το τεχνικό δελτίο ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια των εργασιών?
Ναι
Όχι
Σε ορισµένες περιπτώσεις. Ποιες

48.

49.

Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζετε στη σύνταξη του δελτίου ?

Πως αποθηκεύετε τα δελτία σας
Σε ειδικές καρτελλοθήκες
Σε ντοσιέ
Σε Η/Υ
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Άλλο. Τι

50.

Η αποθήκευση των δελτίων γίνεται µε τρόπο ώστε αυτά να είναι πάντα
εύχρηστα?
Ναι
Όχι
51. Πόσο συχνά ανατρέχετε σε κάποιο δελτίο για να δείτε τη µεθοδολογία που
ακολουθήσατε ή κάποια υλικά που χρησιµοποιήθηκαν σε κάποια περίπτωση?
Πάντα
Μερικές φορές
Ποτέ
Άλλο. Τι

52.

Ο τύπος του δελτίου που χρησιµοποιείτε είναι ο ίδιος ή µεταβάλλεται ανάλογα
µε την περίσταση?
Είναι ο ίδιος
Μεταβάλλεται ανάλογα µε την περίσταση. Ποια περίσταση:

53.

Συνεργάζεστε µε συναδέλφους σας για τη σύνταξη ή τη δηµιουργία δελτίων?
Ναι
Όχι
Μερικές φορές
54. Έχουν πρόσβαση στο αρχείο σας άλλα άτοµα?
Ναι
Όχι
55. Ποιοι έχουν πρόσβαση στο αρχείο σας
Οι συνάδελφοί σας
Οι προϊστάµενοί σας
Οι συνεργάτες σας άλλων ειδικοτήτων
Κανείς
Όλοι
Άλλοι. Ποιοι:

56. Ο τύπος του δελτίου που χρησιµοποιείτε είναι ο ίδιος µε αυτόν που παραδίδετε
στον υπεύθυνο ή τον ιδιοκτήτη ή για αρχειοθέτηση στην υπηρεσία σας?
Ναι
Όχι
Εξαρτάται. Από τι:
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57. Ποιες πληροφορίες από τις παρακάτω πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιµες για

την τεκµηρίωση εργασιών συντήρησης?
Λεπτοµερής καταγραφή τεχνολογικών στοιχείων κατασκευής του έργου τέχνης ή του
µνηµείου.
Αναλυτική καταγραφή της κατάστασης διατήρησης, των φθορών, νεώτερων επεµβάσεων,
επιζωγραφίσεων.
Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, ώστε να µπορεί να οργανωθεί µία προµελέτη και να
τεθούν προτεραιότητες σε θέµατα προστασίας και συντήρησης.
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών.
Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία και περιγραφή του έργου τέχνης ή του µνηµείου.
Γενικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται σε περίπτωση µεταφοράς για έκθεση ή συντήρηση ενός
αντικειµένου από ένα µουσείο σε ένα εργαστήριο ή έναν εκθεσιακό χώρο κτλ.
Αποτελέσµατα εξετάσεων και αναλύσεων.
Προτεινόµενες επεµβάσεις συντήρησης.
Περιγραφή των επεµβάσεων συντήρησης, υλικά και µεθοδολογία.
Γενικές φωτογραφίες, φωτογραφίες λεπτοµερειών και µακροφωτογραφίες.
Σχέδια και αποτυπώσεις.
Αποτυπώσεις των φθορών.
Αποτυπώσεις των επιζωγραφίσεων και των παλαιότερων επεµβάσεων.
Γραφική απεικόνιση των προτεινοµένων εργασιών συντήρησης
Αποτυπώσεις εργασιών συντήρησης
Σχηµατικές απεικονίσεις στρωµατογραφικών τοµών, φθορών, τοµών προηγουµένων
επεµβάσεων.
Γραφικές απεικονίσεις, πίνακες ή διαγράµµατα διακυµάνσεων υγρασίας
Γραφικές απεικονίσεις, πίνακες ή διαγράµµατα διακυµάνσεων θερµοκρασίας.
Γραφική απεικόνιση µετρήσεων υγρασίας (χάρτες υγρασίας).
Πηγές,
βιβλιογραφία, αναφορές.

58. Αν δε χρησιµοποιείτε κάποιο ειδικό σύστηµα για την τεκµηρίωση των εργασιών
συντήρησης, σκοπεύετε να προµηθευτείτε κάτι τέτοιο?
Ναι
Όχι
Εξαρτάται. Από τι:

59. Χρησιµοποιείτε χρονοδιάγραµµα στην εργασία σας
Πάντα
Μερικές φορές
Ποτέ
60. Τι είδους χρονοδιάγραµµα χρησιµοποιείτε
Gantt
Pert
Καταγραφή εργασιών σε ηµερολόγιο και παρακολούθηση τους
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Άλλο. Τι:

61. Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη η δυνατότητα παρακολούθησης ενός έργου
συντήρησης µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος?
Ναι
Όχι
Ίσως
Γιατί

62. Σε ποια περίπτωση πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη η παρακολούθηση ενός έργου

συντήρησης µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος
Όταν ένα έργο διαρκεί πολύ και χρειάζεται η τήρηση αρχείου
Όταν σε ένα έργο εµπλέκονται πολλοί συντηρητές που χρειάζεται να ενηµερώνονται και
να ενηµερώνουν
Όταν γίνονται πολλές εργασίες παράλληλα και χρειάζεται τακτική καταγραφή των
εργασιών
Όταν πρόκειται να αναλάβει διαφορετικός υπεύθυνος κάθε στάδιο εργασίας
Άλλο. Τι:

63. Υπάρχει κάποια παρατήρηση που θα θέλατε να κάνετε συµπληρωµατικά µε όλα
τα παραπάνω?

Παράρτηµα 3.
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205

Παράρτηµα 3.

100
Συµβατο IBM

80
60

Macintosh

40
20

κανένα

0

2

Τι είδους Η/Υ έχετε στη διάθεση σας στην εργασία σας ή στο σπίτι?

100
80

Windows

60

Macintosh

40

Unix

20

Linux

0

2

υπολογιστή
Τι είδους λογισµικό χρησιµοποιείτε στον υπ
ολογιστή σας?
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100
Καταγραφή

90

Ενηµ. Βάσης δεδοµ.

80

Τεχνικα ∆ελτία

70

Μελέτες

60

Οικ. Προσφορές

50

Προσωπικ¨ο αρχ.

40

Οργ. Οικονοµικών

30

Επεξεργ. Εικόνων

20

Ηλ. Ταχύδρ

10

Internet

0

2

Για τι είδους εργασίες χρησιµοποιείτε τον Η/Υ?

100
Κάθε µέρα

80
60
40
20

Σπάνια

Μερικές φορές την
εβδοµάδα
Άλλο

0

2

Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε Η/Υ στη δουλειά σας?

100

Microsoft Office

80

Internet Explorer

60

Photoshop,
Illustrator
Corel Draw

40

Auto Cad

20
Άλλο

0

2

Τι προγράµµατα χρησιµοποιείτε?
χρησιµοποιείτε?
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100
80
60
40
20

Κάθε µέρα
Μερικές φορές την
εβδοµάδα
Μερικές φορές το
µήνα
Σπάνια
Ποτέ

0

2

Πόσο συχνά αναζητείτε πληροφορίες στο internet?
internet?

100
80
60
40
20
0

2

Ενηµέρωση σε
θέµατα συντήρησης
Πληροφορίες για
υλικά - θέµατα
ασφάλειας
Αναζήτηση
βιβλιογραφίας
Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο
Παρακολούθηση
εκθέσεων

Τι είδους πληροφορίες αναζητείτε συνήθως στο internet?
internet?
100
80

Μηχανές
αναζήτησης
Βάσεις δεδοµένων

60
40
20
0

Τόποι σχετικοί µε
συντήρηση
Τυχαία αναζήτηση
Άλλο

Ποίοι είναι οι δικτυακοί
δικτυακοί τόποι που συνήθως επισκέπτεστε για την ανεύρεση
πληροφοριών στο internet?
internet?

2
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100
80

Πάντα

60

Ποτέ

40

Μερικές φορές

20

Συχνά

0

Πόσο συχνά
ανταλλάσσετε απόψεις µε συναδέλφους σας
προκειµένου να λάβετε κάποια απόφαση σχετική µε την πορεία της
εργασίας σας?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ποτέ

Πάντα

Μερικές φορές

Συχνά

Πόσο συχνά χρειάζεται να συµβουλευτείτε ή να συνεργαστείτε µε
ειδικό επιστήµονα προκειµένου να βρεθεί λύση για κάποιο ειδικό
πρόβληµα ή να πάρετε και άλλη γνώµη?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Συντήρητής
Αρχαιολόγος
Ιστορικός
Φυσικός
Χηµικός
Χηµ. Μηχανικός
Βιολόγος
Εθνολόγος
Μουσειολ¨ογος
Άλλο

2 Σε ποια ειδικότητα
ειδικότητα ανήκουν οι επιστήµονες µε τους οποίους
συνεργάζεστε συχνότερα ?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 έως 2

2 έως 4

περισσότερους

2 Με πόσους συναδέλφους σας συνεργάζεστε συνήθως ?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 έως 2

περισσότερους

2 Με πόσους ειδικούς άλλων τοµέων συνεργάζεστε συνήθως ?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

ναι

όχι

ανάλογα µε την
περίπτωση

Έχετε µόνιµους συνεργάτες ?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Έχετε µόνιµους
συνεργάτες

Μέσω σύστασης
από συναδέλφους
σας

Άλλο

¨Όταν χρειάζεστε τη γνώµη κάποιου ειδικού επιστήµονα πως τον
αναζητείτε ?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Γενικές πληροφ.
Στοιχεία ιδιοκτήτη
Τεχνολογία
κατασκευής
Κατάσταση
διατήρησης
Επεµβάσεις
συντήρησης
Μέθοδοι και υλικά
συντήρησης
Εξετάσεις και
αναλύσεις
Άλλο

συνήθωςς
Τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσετε συνήθω
συναδέλφους σας ή µε άλλους ειδικούς επιστήµονες ?

2

µε

τους

Η συνεργασία µε άλλους συναδέλφους σας γίνεται µε κάποιο
οικονοµικό αντάλλαγµα?

2
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100
90
80

Γενικές
πληροφορίες για το
έργο
Τεχνολογίακατασκε
υής
Κατάσταση
διατήρησης

70

Επεµβάσεις
συντήρησης

60

Μέθοδοι και υλικά

50

Εξετάσεις και
αναλύσεις

40

Πληροφορίες για
περίπτωση κλοπής

30
20
10

Πληροφορίες για τη
διαθεσιµότητα
υλικών
Ενηµέρωση για νέες
τεχνολογίες
Ενηµέρωση για νέα
υλικά και τεχνικές
Άλλο

0
Η ανταλλαγή ποιου είδους πληροφοριών
πληροφοριών πιστεύετε ότι µπορεί να
είναι χρήσιµη σε µουσεία ή εργαστήρια που είναι αποµονωµένα ?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Όχι

Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους προφύλαξη των
πληροφοριών που σχετίζονται µε τη συντήρηση των έργων τέχνης?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ναι

όχι

Η έλλειψη οργανωµένης ορολογίας πιστεύετε ότι αποτελεί
πρόβληµα στην επικοινωνία για θέµατα συντήρησης?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Μία ώρα ηµερησίως

∆ύο τρεις ώρες την
εβδοµάδα

Άλλο

Τι ποσοστό του χρόνου εργασίας σας αφιερώνετε συνήθως σε
εργασίες
εργασίες τεκµηρίωσης και καταγραφής δεδοµένων για την εργασία σας?

2

214

Παράρτηµα 3.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

∆ελτίο που έχετε
συντάξει ο ίδιος

∆ελτίο που
διατίθεται από την
υπηρεσία ή το
εργαστήριο που
απασχολείστε

Τι είδους δελτίο χρησιµοποιείτε ?

Ναι

Ίσως

Πιστεύετε ότι ένα σύστηµα ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης µπορεί να
ενταχτεί στη ρουτίνα
ρουτίνα ενός εργαστηρίου συντήρησης?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Βιβλιογραφικά
Εµπειρικά
Με δοκιµές
Σύµφωνα µε
προηγούµενη
µελέτη
Με ανταλλαγή
απόψεων µε
συναδέλφους σας
Άλλο

Με τι τρόπο τεκµηριώνετε τις επιλογές σας στην εργασία σας?

Μερικές φορές

Σπάνια

Πόσο συχνά χρειάζεται να τεκµηριώνετε βιβλιογραφικά την εργασία
σας?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Τυπ. Πεδία

Ελευθ. Κείµενο

Συνδυασµός

Στη συµπλήρωση στοιχείων για την εκπόνηση προµελέτης ή
µελέτης σας διευκολύνει η χρήση τυποποιηµένων επιλογών ή το ελεύθερο
κείµενο περιγραφής?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Τυπ. Πεδία

Ελευθ. Κείµενο

Συνδυασµός

διευκολύνει
ευκολύνει η
Στη συµπλήρωση τεχνικών δελτίων συντήρησης σας δι
χρήση τυποποιηµένων επιλογών ή το ελεύθερο κείµενο περιγραφής?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Ναι

Όχι

Μερικές
φορές

Τηρείτε αρχείο των αντικειµένων που συντηρείτε?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Ναι

Όχι

Το αρχείο σας ακολουθεί κάποια αρίθµηση?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Όχι

Αναλόγως

Κάθε φορά που συντηρείτε ένα αντικείµενο κρατάτε δεδοµένα γι’
αυτό?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ίδια

∆ιαφοροποιούνται

Τα δεδοµένα που κρατάτε είναι τα ίδια ανεξάρτητα από το είδος
του αντικειµένου ή διαφοροποιούνται?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Όχι

Χρησιµοποιείτε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο για τη σύνταξη
του δελτίου σας?

2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ανάγκη άµεσης
επέµβασης

Μεγάλος αριθµός
αντικειµ.

Αντικείµενo µέρος
συνόλου

Σε ποια περίπτωση καταγράφετε µόνο τα στοιχεία που θεωρείτε
ως απολύτως απαραίτητα

2
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Είδος αντικειµένου

Θέµα

100

Τίτλος

∆ιαστάσεις

90

Τοποθεσία - θέση

Τόπος και χρόνος
κατασκευής
Τόπος και χρόνος χρήσης

80

Τόπος και χρόνος ανεύρεσης

Υλικό

70

Τεχνική

Αριθµός καταγραφής

60

Ηµεροµηνία εισαγωγής

Ηµεροµηνία παράδοσης

Ιδιοκτήτης υπεύθυνος

50

∆ηµιουργός

Χρονολογία κατασκευής

40

Επιγραφές Υπογραφή

Σκοπός εργασιών

30

Κόστος

Υπεύθυνος συντηρητής

Στοιχεία φωτογραφιών

20

Εξετάσεις

Αναλύσεις

10

Καταγραφή φθορών

Καταγραφή αιτίων φθορών

0

Προτεινόµενες εργασίες
συντήρησης
Εργασίες συντήρησης

Περιγραφή υλικών - µεθόδων

Άλλο

Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία καταγραφής ενός
αντικειµένου κατά τη γνώµη σας

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Ναι

Όχι

Για κάθε αντικείµενο που συντηρείτε συντάσσετε τεχνικό δελτίο?

Ναι

¨Όχι

Εξαρτάται

Κρατάτε ηµερολόγιο
ηµερολόγιο των εργασιών συντήρησης που εκτελείτε?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Σε ορισµένες
περιπτώσεις

Το τεχνικό δελτίο ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια των εργασιών
συντήρησης?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Καρτελλοθήκες

Ντοσιέ

Η/Υ

Άλλο

Πως αποθηκεύετε τα δελτία σας?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ναι

όχι

Η αποθήκευση των δελτίων σας γίνεται µε τρόπο ώστε αυτά να είναι
πάντα εύχρηστα?

2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Πάντα

Μερικές φορές

Ποτέ

Πόσο συχνά ανατρέχετε
ανατρέχετε σε κάποιο δελτίο για να δείτε τη
µεθοδολογία που ακολουθήσατε ή κάποια υλικά που χρησιµοποιήθηκαν
χρησιµοποιήθηκαν σε
κάποια άλλη περίπτωση?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Είναι ο ίδιος τύπος

Μεταβάλλεται
ανάλογα µε την
περίσταση

Ο τύπος του δελτίου που χρησιµοποιείτε είναι ο ίδιος ή
µεταβάλλεται ανάλογα µε την περίσταση?

2

90
80
70

ναι

60
50
40

όχι

30
20
10

Μερικές φορές

0

Συνεργάζεστε µε συναδέλφους σας για τη σύνταξη ή τη δηµιουργία
δηµιουργία
δελτίων?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Ναι

Έχουν πρόσβαση στο αρχείο σας άλλα άτοµα?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Όχι

Συνεργάτες συνάδελφοι

Προιστάµενος

Κανείς

Ποιοι έχουν πρόσβαση στο αρχείο σας?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Όχι

Εξαρτάται

Ο τύπος του δελτίου που κρατάτε
κρατάτε στο αρχείο σας είναι ο ίδιος µε
αυτόν που παραδίδετε στους ιδιοκτήτες ή υπευθύνους για τα αντικείµενα
που συντηρείτε ?

2
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Τεχνολογικά στοιχεία
κατασκευής

100

Κατάσταση διατήρησης,
επεµβάσεις, επιζωγραφίσεις

Αξιολόγηση κατάστασης
διατήρησης

90

καταγραφή περιβαλλοντικών
συνθηκών

Γενικές πληροφορίες,
ιστορικά στοιχεία, περιγραφή

80

Πληροφορίες για µεταφορά ή
έκθεση

Εξετάσεις -αναλύσεις

70
60

Προτεινόµενες επεµβάσεις

Περιγραφή επεµβάσεων

Φωτογραφίες

50

Σχέδια - αποτυπώσεις

Αποτυπώσεις φθορών

40
30

Αποτυπώσεις προηγ. Επεµβ.

Γραφ. Απεικον. Προτειν. Εργ.
Συντ.

Αποτυπ. Εργ. Συντ.

20

Απεικονίσεις τοµών, φθορών

∆ιαγράµµατα υγρασίας

10

∆ιαγραµµατα θερµοκρ.

Χάρτης υγρασίας

0

Πηγές

Βιβλιογραφία

Ποιες πληροφορίες από τις παρακάτω πιστεύετε ότι θα σας ήταν
χρήσιµες στην τεκµηρίωση των
των εργασιών συντήρησης?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ναι

Όχι

Εξαρτάται

Αν δε χρησιµοποιείτε ήδη κάποιο ηλεκτρονικό σύστηµα για την
τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης, σκοπεύετε να προµηθευτείτε κάτι
τέτοιο?

2

60
50

Πάντα

40
30

Ποτέ

20
10

Μερικές φορές

0

2 Χρησιµοποιείτε χρονοδιάγραµµα στην εργασία σας?
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

Gantt

Καταγραφή
εργασιών σε
ηµερολόγιο και
παρακολούθησή
τους
Άλλο

Τι είδους χρονοδιάγραµµα χρησιµοποιείτε?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ναι

όχι

ίσως

Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη η δυνατότητα παρακολούθησης
της διαδικασίας συντήρησης µέσω ενός ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικού συστήµατος?

2
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Μεγάλη διάρκεια
έργου
Εµπλοκή πολλών
ατόµων
Παράλληλες
εργασίες
Εναλλαγή
υπευθύνων
Άλλο

Σε ποια περίπτωση πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη η
παρακολούθηση της διαδικασίας συντήρησης µέσω ενός ηλεκτρονικού
συστήµατος

2
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