
 
 
 
 

 

 
                                                                                               

                                                                                             

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών 

 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ Δ΄ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 

 

Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. 
Σύντομη Περιγραφή 

(μέχρι 100 λέξεις) 

Προαπαιτούμενα γνωστικά 
πεδία 

Αριθμός 
Φοιτητών 

 

1.  

Η περιπέτεια της ύλης 
στις απαρχές της νέας 
χιλιετίας. Η 
επανεφεύρεση των 
υλικών και οι νέες 
τεχνικές στα σύγχρονα 
έργα τέχνης 

Λ. Καραμπίνης -
Ε. 
Τζανετουλάκου 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΗΣ 
 

Σύγχρονα υλικά και τεχνικές σε έργα τέχνης. Ανάλυση 
σύγχρονων υλικών, τεχνικών και τρόποι εφαρμογής σε έργα 
τέχνης από τα μέσα του 20ου αιώνα έως σήμερα. Η 
προσέγγιση του συντηρητή μέσα από την έρευνα, την 
αξιολόγηση των υλικών και την εξέλιξη τους και πως μέσω 
αυτής της εξέλιξης αλλά και των διαφορετικών τρόπων 
εφαρμογής αποκαλύπτονται καινούργιες πτυχές εικαστικής 
έκφρασης, καθώς και πρόκλησης για τον συντηρητή στο να 
μελετήσει νέα υλικά. Μέσω αυτής της έρευνας των υλικών 
πραγματοποιείται μία καλύτερη προσέγγιση για την 
συντήρηση ενός έργου το οποίο φέρει τα περίπλοκα, 
συνδυαστικά και εξελιγμένα χαρακτηριστικά της σύγχρονης 
τέχνης, που αντιστοιχούν σε μία πληθώρα και μία 
περιπλοκότητα υλικών, που βοηθά στην καταγραφή των 
προτάσεων συντήρησης και στην επιλογή των αντίστοιχων 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μελλοντικές 
εργασίες συντήρησης. 

• Γενικές Αρχές 
και Θεωρία 
Συντήρησης 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Αντίγραφο 
Γλυπτικής 

• Συντήρηση 
Σύγχρονων 
Εικαστικών 
Έργων 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΝΤΑΝΟΥ 
 

2.  

Βιβλία καλλιτεχνών – 
Artist’s Books. Βιβλιακό 
υλικό ή έργα τέχνης; 
Υλικά, τεχνικές 

Χ. Δερμάτης - 
Κ. Χούλης 

Στην πτυχιακή θα διερευνηθεί η πορεία του φαινομένου και η 
παραγωγή που εντάσσεται στη νέα αυτή κατηγορία 
αντικειμένων που προκύπτει από τον συνδυασμό 
καλλιτεχνικής δημιουργίας με την παραδοσιακή τέχνη του 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Συντήρηση  
Βιβλιακών  - 
Αρχειακών 
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κατασκευής και 
προβλήματα 
συντήρησης.  

βιβλίου.   
Θα γίνει καταγραφή και ταξινόμηση των καλλιτεχνικών 
τάσεων που έχουν επικρατήσει μέσω μελέτης βιβλιογραφικών 
πηγών και θα αναφερθούν οι κυριότεροι εκπρόσωποι διεθνώς 
καθώς και η απήχηση που είχε το φαινόμενο στην Ελλάδα.    
Θα μελετηθούν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και 
χρησιμοποιούνται (παραδοσιακά και μη), οι ιδιαίτερες 
τεχνικές κατασκευής των «Βιβλίων καλλιτεχνών» και θα 
καταγραφούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν 
για την διατήρησή τους.   

Συλλογών 

• Συντήρηση   
Βιβλίου – 
χαρτιού 

•  Συντήρηση 
Φωτογραφίας 
και Έργων 
Τέχνης σε Χαρτί  
(Β')  

3.  

Η αντισυμβατική χρήση 
παραδοσιακών υλικών 
στη σύγχρονη τέχνη. 
Εννοιολογική/Μορφολο
γική προσέγγιση και 
προβλήματα - προτάσεις 
συντήρησης.    
  
 

Λ. Καραμπίνης – 
Κ. Χούλης 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 

Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής θα γίνει έρευνα και 
συστηματική καταγραφή των έργων σύγχρονων καλλιτεχνών 
που χρησιμοποιούν με ασυνήθιστο τρόπο παραδοσιακά υλικά 
(χαρτί, ξύλο, πέτρα, μέταλλο, γυαλί), στα έργα τους. Η μελέτη 
θα περιλαμβάνει τόσο την επιτόπια εξέταση των ίδιων των 
έργων όσο τον εντοπισμό τους από καταλόγους εκθέσεων 
ώστε να δοθεί μια πλήρης εικόνα της κατάστασης.   
Στο δεύτερο μέρος θα εξετασθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινούνται οι σύγχρονοι δημιουργοί και την ανάγκη τους να 
υιοθετήσουν νέες πρακτικές έκφρασης και συνεπώς να 
απορρίψουν τους καθιερωμένους κανόνες και τα ήδη 
αποδεκτά πρότυπα. Στο τρίτο μέρος θα εξετασθούν πιλοτικά 
ορισμένες περιπτώσεις με χαρακτηριστικά προβλήματα 
διατήρησης και συντήρησης.  

• Γενικές Αρχές 
και Θεωρία 
Συντήρησης 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Αντίγραφο 
Γλυπτικής 

• Συντήρηση 
Σύγχρονων 
Εικαστικών 
Έργων 

ΜΕΛΙΩ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

4.  

Τρισδιάστατη ψηφιακή 
αισθητική και 
μορφολογική 
αποκατάσταση 

Δ. Μακρής – 
Λ. Καραμπίνης 
 
 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ψηφιακή τρισδιάστατη μελέτη 
των οροφογραφιών – τοιχογραφιών σε ιδιωτική διατηρητέα 
οικία επί της οδού Μητροπόλεως, αξιοποιώντας μεθόδους της 
τρισδιάστατης ενεργητικής σάρωσης, φωτογραμμετρίας και 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Τεκμηρίωση και 

Σεμπάστιαν 
Κιόση 
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οροφογραφιών – 
τοιχογραφιών 
διατηρητέας οικίας 19ου 
αιώνα. 
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
Μ. Χατζηδάκη 
Α. Στεφανής 

λογισμικών γραφικών υπολογιστή. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία διερεύνησης περιλαμβάνει πρώτον, την 
ψηφιακή τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης 
κατάστασης και προβλημάτων των oροφογραφιών – 
τοιχογραφιών. Δεύτερον, τη διερεύνηση και εφαρμογή 
μεθοδολογιών αισθητικής και μορφολογικής αποκατάστασης 
απευθείας επί του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου ως 
προς την ευχρηστία και τη χρησιμότητά τους. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθεί εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε 
θέματα τα οποία αφορούν ανάλογες εφαρμογές. Σκοπός της 
μελέτης, είναι όχι μόνο να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων στην τεκμηρίωση 
και αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών συνόλων, αλλά 
και να αξιολογηθεί η συνεισφορά τους στον τομέα της 
συντήρησης. 

Ψηφιακές 
Εφαρμογές στη 
Συντήρηση 

• Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 
 

5.  

Αντιγράφοντας το 
Αντίγραφο 

Δ. Μακρής – 
Ε.-B. 
Φαρμακαλίδου 

Αντικείμενο της μελέτης είναι το αντίγραφο του βυζαντινού 
ψηφιδωτού «Θεοτόκος και παιδί» από την Αψίδα του ναού 
της Αγίας Σοφίας, δάνειο του Μητροπολιτικού Μουσείου 
Νέας Υόρκης στο Μουσείο Μπενάκη από το 2000. Η μη-
επεμβατική τρισδιάστατη ψηφιοποίηση για την δημιουργία 
υψηλής ανάλυσης ψηφιακού περιεχομένου θα βασιστεί σε 
μεθόδους τρισδιάστατης ενεργητικής και παθητικής σάρωσης 
με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου.  
Πρωτογενώς, η ψηφιακή καταγραφή της τοπογραφίας και του 
χρώματος της επιφάνειας θα επιτρέψει την τεκμηρίωση / 
χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης του 
φυσικού αντιγράφου. Επιπλέον, θα γίνει αναλυτική ψηφιακή 
καταγραφή της κατάστασης της συγκεκριμένης χρονικής 

• Τεκμηρίωση και 
Ψηφιακές 
Εφαρμογές στη 
Συντήρηση 

• Αντίγραφο 
Γλυπτικής  

• Συντήρηση 
Ψηφιδωτού 
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περιόδου, κατά την λήψη του φυσικού αντιγράφου. 
Δευτερογενώς, η βιβλιογραφική διερεύνηση του μακραίωνου 
ρόλου των αντιγράφων θα μελετήσει την διακριτή ζωή τους σε 
σχέση με το αυθεντικό πολιτιστικό αγαθό. 

6.  

« Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος» 
Μέσω της αντιγραφής 
έργων του, μελέτη της 
καλλιτεχνικής του 
έκφρασης και των 
τεχνοτροπικών 
στοιχείων που 
σηματοδοτούν την 
μοντέρνα τέχνη. 

Ε.-Μ. Τσίλαγα 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΗΣ 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος το καλλιτεχνικό φαινόμενο στην 
Ιστορία της Τέχνης, Βυζαντινός, Βενετσιάνος, Ρωμαίος, 
μανιεριστής και Ισπανός μυστικιστής. Το ιστορικό πρόσωπο, η 
ζωή του, το έργο του φωτίζεται μέσα από την δημιουργία 
αντιγράφων έργων του, προσεγγίζοντας τα υλικά, τη γραφή, 
την ματιέρα με τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μέσα από 
αυτές τις τεχνικές της αντιγραφής και της βιβλιογραφικής 
έρευνας, αντλούνται στοιχεία για την κατανόηση της 
εικαστικής κληρονομιάς του και ταυτόχρονα διαβάζονται 
στοιχεία που είναι προάγγελοι της μοντέρνας τέχνης. 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Ζωγραφική 
Υλικά και 
Τεχνικές 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.  

Καταγραφή  της 
εικαστικής σκηνής στην 
Ελλάδα στις αρχές του 
21ου Αιώνα. Υλικά , 
Τεχνικές, και θέματα 
συντήρησης- 
διαχείρισης και 
ανάδειξης. 
  
 

Λ. Καραμπίνης 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
Κ. ΧΟΥΛΗΣ 
Ε.-Μ. ΤΣΙΛΑΓΑ 

Η δεύτερη απόπειρα καταγραφής μέρους της Ελληνικής 
Εικαστικής σκηνής (η πρώτη χρονολογείτε το 2005) έχει ως 
στόχο μια ενδεικτική αλλά ταυτόχρονα στοχευμένη 
καταγραφή Εικαστικών και του Έργου τους, που βρίσκονται 
σήμερα στην ποιο παραγωγική τους ηλικία δηλαδή από 40 
έως 60 ετών. Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και των 
εξειδικευμένων προσωπικών συνεντεύξεων τους θα 
επιχειρηθεί να καταγραφή η άποψη τους για μια σειρά από 
θέματα που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στο μέλλον για την 
πορεία των έργων τους, όσο αφορά την κατανόηση των 
υλικών και τεχνικών κατασκευής τους και κατά συνέπεια στην 
πιθανή συντήρηση, αποκατάσταση, διαχείριση και ανάδειξη 
τους.  

• Ζωγραφική Υλικά 
και Τεχνικές 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Συντήρηση 
Ζωγραφικών 
Έργων  

• Συντήρηση 
σύγχρονων 
Εικαστικών 
Έργων 

Πανολαρίδου 
Βάσω 
Παναγιώτου 
Γεωργιάνα  
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8.  

Νέες προσεγγίσεις και 
προκλήσεις γύρω από 
την αναγκαιότητα 
διατήρησης των ‘έργων  
σύγχρονής τέχνης 

Λ. Καραμπίνης,  
Τζανετουλάκου 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
Β. Κόκλα,  
Στ. Χλουβεράκη 
 

Μία ιστορική αναδρομή του πώς ο 20ος αιώνας άλλαξε τον 
τρόπο σκέψης γύρω από την ταυτότητα, τις αξίες τις έννοιες 
και την αυθεντικότητα του έργου τέχνης του 21ου αιώνα. 
Αυτή η διερεύνηση θα εστιασθεί στο ζήτημα της Φθαρτότητας 
και την ιδέα του Άυλου, καθώς πολλά σύγχρονα έργα 
επικεντρώνονται σε αυτά τα θέματα, όπως επίσης και στο 
ζήτημα της Αυθεντικότητας, καθώς αρκετοί σύγχρονοι 
καλλιτέχνες λειτουργούν ηθελημένα ως οικειοποιητές. Ως 
συνέπεια, κάτι που είναι και ο τελικός στόχος της 
προτεινόμενης πτυχιακής,  θα πρέπει να διερευνηθούν και 
καταγραφούν οι νέες προσεγγίσεις σε σχέση  με τους 
διαφορετικούς ρόλους και τις ικανότητες που καλείται να 
υιοθετήσει και αναπτύξει ο σύγχρονος συντηρητής. 

• Γενικές Αρχές 
και Θεωρία 
Συντήρησης 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Αντίγραφο 
Γλυπτικής 

• Συντήρηση 
Σύγχρονων 
Εικαστικών 
Έργων 

 
Παπαδοδήμα 
Ιριδα 

9.  

Η συμβολή της 
χαρακτικής τέχνης ως 
κύριας αλλά και 
αντιγραφικής μεθόδου 
στην εξέλιξη, διάδοση 
και παραγωγή της 
έντυπης εικονογραφικής 
τέχνης από τον 15ο 
αιώνα έως σήμερα. 

Χ. Δερμάτης  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
ΧΟΥΛΗΣ Κ. 
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. 

Η έρευνα της πτυχιακής εργασίας έχει ως θέμα  την χαρακτική 
τέχνη και την συμβολή της στη διάδοση της εικόνας ως έργου 
τέχνης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της έντυπης 
πληροφόρησης. Αρχικά, θα γίνει αναφορά σε χειρόγραφες 
εικόνες και κατόπιν στο κινητό τυπογραφικό σύστημα και 
στην καθιέρωση της δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων 
έργων τέχνης, προς  κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης αρχικά 
της εποχής του 15ου αιώνα για μέγιστη παραγωγή εντύπων. Η 
έρευνα θα καλύψει μεγάλο φάσμα  τεχνικών εκτύπωσης  
μέσα από το  έργο μεγάλων καλλιτεχνών που εκφράστηκαν με 
την χαρακτική τέχνη και θα παρουσιάσει τρόπους και 
μεθόδους διαιώνισης των έντυπων έργων τέχνης. 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής 

• Συντήρηση  
Βιβλιακών  - 
Αρχειακών 
Συλλογών 

• Συντήρηση   
Βιβλίου – 
χαρτιού 

•  Συντήρηση 
Φωτογραφίας 
και Έργων 
Τέχνης σε Χαρτί  
(Β')  

ΧΡΑΝΙΩΤΗ 
ΕΙΡΗΝΗ 
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10.  

Η τέχνη της 
Παλαιολόγειας 
Αναγέννησης και ο  
Εμμανουήλ Πανσέληνος 
καθώς και η δημιουργία 
αγιογραφιών, σύμφωνα 
με  την τεχνική της 
ζωγραφικής του 
έκφρασης.  
 

Ε.-Μ. Μαρίνα 
Τσίλαγα, 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
Δερματης Χ.,  
Κωλαΐτης Κ. 

Η μελέτη θα αφορά: την Υστεροβυζαντινή περίοδο ή Περίοδο 
ή Παλαιολόγεια Αναγέννηση που είναι η ιστορική περίοδος 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ξεκινά το 1261, όταν η 
πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, που ως τότε βρισκόταν υπό 
την κατοχή των Φράγκων, ανακαταλαμβάνεται από τον 
Mιχαήλ  H΄ Παλαιολόγο. Η περίοδος λήγει με την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Η περίοδος 
χαρακτηρίζεται από ένα δυναμικό πνευματικό και 
καλλιτεχνικό πολιτισμό  αντιστρόφως ανάλογο θα έλεγε 
κανείς με την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Υπάρχει μια 
άνθιση και ανανέωση της βυζαντινής τέχνης με 
προσωποποιήσεις φυσικών στοιχείων και αφηρημένων 
εννοιών, πορτρέτα αρχαίων φιλοσόφων, στοιχεία και θέματα 
από τη ζωή στη φύση. Ο Εμμανουήλ Πανσέληνος  ήταν ο 
σημαντικότερος αγιογράφος της μακεδονικής σχολής και από 
τους σπουδαιότερους της Παλαιολόγειας αναγέννησης. Η 
μελέτη θα βασισθεί σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος με 
δημιουργία αγιογραφιών με την τεχνική του Εμμανουήλ 
Πανσέληνου. 

•  Ζωγραφική 
Υλικά και 
Τεχνικές 

• Αντίγραφο 
Ζωγραφικής  

Δένδια 
Αλεξάνδρα 
 Ιωάννης 
Αλεβιζόπουλος 

11.  

Τρισδιάστατη 
ψηφιοποίηση και 
ανάδειξη τοιχογραφιών 
Καθολικού Ιεράς Μονής 
Δαφνίου. 
 

Δ. Μακρής – Λ. 
Καραμπίνης 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 
Ν.Α. Στεφανής, 
Μ. Χατζηδάκη 
 

Ψηφιακή τεκμηρίωση μέσω τρισδιάστατων μεθοδολογιών 
παθητικής απόκτησης και ψηφιακή αποκατάσταση 
τοιχογραφιών, οι οποίες βρίσκονται στα κατώτερα μέρη του 
Καθολικού της Ιεράς Μονής Δαφνίου. Μελέτη, διερεύνηση και 
εφαρμογή δύο ειδών ψηφιακής αποκατάστασης (χρωματική 
και μορφολογική αποκατάσταση) χρησιμοποιώντας 
τρισδιάστατη μοντελοποίηση βάσει φωτογραμμετρίας. 
Συζήτηση και ανάπτυξη προβληματισμών επί των 
αποτελεσμάτων τις τρισδιάστατης μοντελοποίησης στις 

• Τεκμηρίωση και 
Ψηφιακές 
Εφαρμογές στη 
Συντήρηση 

• Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 

• Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 
 

Τενεχτσή Μαρία 
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διεργασίες της συντήρησης και της ανάδειξης των 
τοιχογραφιών. Συγκριτική μελέτη αποτοιχισμένων μερών με 
υφιστάμενες in situ τοιχογραφίες και εικονική τοποθέτησή 
τους στο χώρο του Καθολικού. Ψηφιακή μελέτη αισθητικής 
και μορφολογικής αποκατάστασης απωλειών επιλεγμένων 
τοιχογραφιών. Βιβλιογραφική έρευνα και ανάλυση ιστορικών 
στοιχείων. 

12.  

Τρισδιάστατη ψηφιακή 
τεκμηρίωση, 
διερεύνηση, τμήματος 
βραχώδους υποβάθρου, 
πλακών διαδρόμων, 
εδωλίων αρχαίου 
θεάτρου Δωδώνης 

Δ. Μακρής 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Π. 
Θεουλάκης, Ν.-
Α. Στεφανής 
 

Εφαρμογή τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και σύνθεσης 
τρισδιάστατων σκηνών για τη δημιουργία ενός πλαισίου 
ψηφιακής τεκμηρίωσης, διερεύνησης, και διαμόρφωσης ροών 
εργασιών προς υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 
αποκατάστασης των δομικών συστατικών του Αρχαίου 
θεάτρου. Σκοποί – στόχοι. Ειδικότερα αναγνώριση, 
κατανόηση, καταγραφή και τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησης των εν λόγω υλικών και στοιχείων. Θα 
εφαρμοστούν μέθοδοι φωτογραμμετρίας i. για την 
αποτύπωση, διερεύνηση και τεκμηρίωση του φυσικού βράχου 
ως μελέτη περίπτωσης, ii. για την αποτύπωση, διερεύνηση και 
τεκμηρίωση σχετιζόμενων λίθινων βάσεων των εδωλίων οι 
οποίες έχουν εν μέρη απωλεσθεί, ελέγχου των τυφλών 
πλευρών, και τέλος εξέταση των λίθινων πλακών. Αυτές οι 
διαδικασίες θα επιτρέψουν την υποβοήθηση και ανάπτυξη 
σπουδών ψηφιακής αποκατάστασης και συσχέτισης με τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις διαμορφώσεις των λίθινων 
πλακών και εδωλίων. 

• Τεκμηρίωση και 
Ψηφιακές 
Εφαρμογές στη 
Συντήρηση 

• Συντήρηση 
Λίθου 

Κουραπά-
Γλέζου Άρτεμη 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα Εικαστικών 
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Λεωνίδας Καραμπίνης 

 

 

(Ον/μο – Υπογραφή) 

 


