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Αριθμός 
Φοιτητών 

 

1.  

Διερεύνηση τεχνολογίας 
και παθολογίας και 
συντήρηση σύνθετου 
αντικειμένου από το 
Μουσείο της Λίμνης του 
Μαραθώνα 

Β. 
Αργυροπούλου, 
Μ. Γιαννουλάκη 

Στόχος της εργασίας είναι η εφαρμογή μίας επιστημονικά 
τεκμηριωμένης επέμβασης συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης σε 
σύνθετο αντικείμενο από μέταλλο με βαφές, ξύλο και καουτσούκ από 
το Μουσείο της ΕΥΔΑΠ στο Φράγμα της Λίμνης του Μαραθώνα. 
Πρόκειται για χρηστικό τροχήλατο χειροκίνητο μηχάνημα, πιθανώς 
μηχάνημα κοπής πανίδας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του Φράγματος. 
Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει διερεύνηση της τεχνολογίας 
κατασκευής και της παθολογίας με επιλεγμένες φυσικοχημικές 
διαγνωστικές μεθόδους εξέτασης και ανάλυσης και βάσει των 
πληροφοριών που θα αντληθούν θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθούν 
οι κατάλληλες και επαρκείς επεμβάσεις συντήρησης με στόχο την 
χρήση και ανάδειξη του αντικειμένου ως μουσειακού εκθέματος. 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων, 
Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 

1 

2.  

Μελέτη συντήρησης 
γλυπτών μνημείων από το 
Α’ Κοιμητήριο Αθηνών: 
Δημιουργία πρότυπου 
συστήματος 
διαχείρισης/διατήρησης 

Β. 
Αργυροπούλου, 
Μ. Γιαννουλάκη 

Στόχος της εργασίας είναι μέσα από τη μελέτη συνόλου γλυπτών 
μνημείων από το Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, κατασκευασμένων από λίθο 
και μέταλλο, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο και μία βάση δεδομένων 
για τέτοιες μελέτες που θα: 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων, 
Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 

2 

3.  
Μελέτη Κατάστασης 
Διατήρησης και Συντήρηση 

Β. 
Αργυροπούλου, 
Μ. Γιαννουλάκη 

Το προς συντήρηση υλικό  προέρχεται από την σωστική ανασκαφή που 
διεξήχθη, το 1959, από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Μαστροκώστα, στην 
Πάρνηθα, σε σπήλαιο που κατά τον ίδιο και την πολύ περιορισμένη 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων 

1 
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Σιδηρών Ευρημάτων από 
το Ιερό Διός Παρνησσίου 

έως σήμερα μελέτη της ανασκαφής και των ευρημάτων, είχε 
λατρευτική χρήση, αφιερωμένο στο Δία, με ευρήματα που 
χρονολογούνται, βάσει της κεραμικής, από την Ύστερη 
Πρωτογεωμετρική έως και την Ύστερη Αρχαϊκή Περίοδο.  

4.  

Ανάπτυξη μεθοδολογίας 
εκτύπωσης αντιγράφων 
εγκιβωτισμένων 
απολιθωμάτων σε 
γεωλογικό υλικό 

Γεώργιος 
Παναγιάρης 

Η διαδικασία μηχανικού καθαρισμού, δηλαδή αφαίρεσης του 
γεωλογικού υλικού από τα απολιθώματα, συχνά αποδεικνύεται 
αναποτελεσματική λόγω της τεχνικής δυσκολίας της απομάκρυνσης 
των σκληρών επικαθήσεων και συχνά καταστρεπτική προς το ίδιο το 
αντικείμενο. Έτσι, όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
εύρεσης μιας εναλλακτικής μεθοδολογίας παραγωγής αντιγράφων 
εγκιβωτισμένων απολιθωμάτων χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός και 
αποκάλυψη αυτών. Στην παρούσα πτυχιακή θα επιχειρηθεί η 
εκτύπωση τρισδιάστατων αντιγράφων από εγκιβωτισμένα 
απολιθώματα χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός και αποκάλυψη αυτών. 
Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου, θα γίνει χρήση 
αξονικής τομογραφίας και τρισδιάστατης εκτύπωσης των δεδομένων 
αυτής. Στη συνέχεια προκειμένου να συγκριθούν οι δυο μεθοδολογίες 
θα καθαριστεί μηχανικά το αντικείμενο και θα δημιουργηθεί ένα 
αντίγραφο με καλούπι. Η σύγκριση των δυο αυτών αντιγράφων θα 
αποτελέσει τη βάση των συμπερασμάτων αυτής της πτυχιακής. 

-Γενικές Αρχές 
και 
Μεθοδολογία 
Συντήρησης 
-Συντήρηση 
Ανασκαφικών 
Αντικειμένων 
-Συντήρηση 
Λίθου 
-Αντίγραφο 
Γλυπτικής 
-Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 
-Συντήρηση 
Αντικειμένων 
Φυσικής Ιστορίας 

1 

5.  

Διερεύνηση της 
επαγγελματικής πορείας 
των πτυχιούχων 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
& Έργων Τέχνης 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Γεώργιος 
Παναγιάρης 

Η παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων κάθε 
τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί αφενός απαραίτητο 
εργαλείο για τη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, 
αφετέρου πολύτιμη μέθοδο συνεχούς ανατροφοδότησης του 
τμήματος, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών 
του στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να 
διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του. Στο πλαίσιο της παρούσας 
πτυχιακής, θα υλοποιηθεί ποσοτική και ποιοτική έρευνα μέσω 

• Συντήρηση κι 
Επαγγελματική 
Διαχείριση 
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ερωτηματολογίων τα οποία θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη της 
ΣΥΣΑΕΤΕ τα οποία θα απαντηθούν ανώνυμα. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτού του σταδίου, θα διενεργηθούν και στοχευμένες 
συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στο 
πεδίο της Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. 

6.  

Καταγραφή και 
αξιολόγηση των 
επεμβάσεων συντήρησης 
στα ψηφιδωτά δάπεδα της 
Κύπρου: Προβλήματα και 
προβληματισμοί 

Σ. Χλουβεράκη 
 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την καταγραφή, τη μελέτη και 
αξιολόγηση των επεμβάσεων συντήρησης που έχουν εφαρμοστεί στα 
ψηφιδωτά της Κύπρου. Η εργασία θα περιλαμβάνει την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων της 
Κύπρου, τη μελέτη των αρχείων για την αναζήτηση των μεθόδων και 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στη συντήρησή τους και 
την τεκμηρίωση των προβλημάτων που έχουν προκύψει σαν 
αποτέλεσμα των επεμβάσεων συντήρησης. Επιπλέον θα προταθούν 
λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και θα 
συνταχθούν οδηγίες για την αποφυγή υλικών ή και επεμβάσεων που 
έχουν αποδειχθεί ακατάλληλες ή αναποτελεσματικές στη διατήρηση 
και προστασία των ψηφιδωτών δαπέδων. 
 

- Συντήρηση 
Ψηφιδωτών 
• -Συντήρηση 

Λίθου 

1 

7.  

Διάγνωση παθολογίας και 
σχεδιασμός εφαρμογής 
συντήρησης πήλινων 
ειδωλίων γυναικείων 
μορφών του Μουσείου 
Αρχαιολογίας & Ιστορίας 
της Τέχνης του ΕΚΠΑ 

Αικατερίνη 
Μαλέα 

Το 2019 περιήλθε στο Μουσείο Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης 
του ΕΚΠΑ, συλλογή αρχαϊκών και ελληνιστικών πήλινων ειδωλίων 
γυναικείων μορφών. Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής θα εξεταστεί 
η κατάσταση διατήρησης και οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν για 
την αισθητική, δομική και υλική ακεραιότητα των αντικειμένων, και 
βάσει των αποτελεσμάτων διάγνωσης και παθολογίας, θα σχεδιαστεί 
το απαιτούμενο πρωτόκολλο εργασιών συντήρησης για κάθε ένα 
αντικείμενο της συλλογής. Θα ανιχνευτούν η παρουσία διαλυτών και 
αδιάλυτων επικαθίσεων και θα δοκιμαστούν διαφορετικές μέθοδοι και 
υλικά επεμβάσεων που θα βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα των 
αντικειμένων. 

• Συντήρηση 
Κεραμικού & 
Γυαλιού 

• Γενικές Αρχές & 
Μεθοδολογίας 
Συντήρησης 

• Τεκμηρίωση & 
ψηφιακές 
εφαρμογές στη 
συντήρηση 

 

1 
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•  

8.  

Συντήρηση τριών κουκλών 
από το Μουσείο 
Παιχνιδιών Ρόδου 

Άννα Καρατζάνη 
Χριστίνα 
Μανέτα 

Η πτυχιακή αυτή αφορά στη μελέτη και συντήρηση 3 κούκλων από το 
Μουσείο Παιχνιδιών της Ρόδου, που χρονολογούνται στο 1950. Οι 
κούκλες είναι μικρών διαστάσεων, ντυμένες με παραδοσιακές 
ενδυμασίες και πορσελάνινα μέλη. Οι φθορές τους εστιάζονται τόσο 
στα ενδύματα, όσο και στα σώματα καθώς είναι σπασμένες σε 
διάφορα σημεία. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η συντήρησή τους 
με σκοπό την έκθεση στο Μουσείο Παιχνιδιών, καθώς αποτελούν 
σημαντικό παράδειγμα κουκλών της περιόδου που κατασκευάστηκαν 
για μουσειακή χρήση με σκοπό να αναπαραστήσουν πιστά της 
παραδοσιακές ενδυμασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. 

Συντήρηση 
Υφάσματος 
 
• Συντήρηση 

Κεραμικού - 
Γυαλιού 

1  

9.  

Συντήρηση ενός 
κεντήματος του 1960 με 
αγροτικές παραστάσεις 

Άννα Καρατζάνη Η πτυχιακή αφορά στη συντήρηση ενός κεντήματος με παράσταση 
αγροτικών ασχολιών και ανήκει στη συλλογή του Λυκείου των 
Ελληνίδων Αθήνας. Πρόκειται για έργο διαστάσεων 120Χ65 εκ 
κεντημένο με χρωματιστές κλωστές σε πράσινο ύφασμα βάσης. Είναι 
τοποθετημένο σε ξύλινη κορνίζα χωρίς κάποια προστασία στη 
κεντημένη επιφάνεια. Φέρει εκτενή χρωματική αλλοίωση,  επικαθίσεις 
και προσβολή από έντομα κυρίως περιμετρικά κοντά στην ξύλινη 
κορνίζα. Στόχος της εργασίας είναι να συντηρηθεί και να γίνει εφικτή η 
έκθεσή του στους χώρους του Λυκείου των Ελληνίδων 

• Συντήρηση 
Υφάσματος 

1  

10.  

Μελέτη και συντήρηση 
ενός λαογραφικού 
αντικειμένου από ύφασμα 
και δέρμα με προέλευση 
την Μυτιλήνη 

Άννα  Καρατζάνη 
Αικατερίνη 
Μαλέα 

Η πτυχιακή αυτή αφορά στη μελέτη, διερεύνηση και συντήρηση ενός 
μεικτού αντικείμενου από ύφασμα και δέρμα διαστάσεων 150Χ65 εκ. 
που προέρχεται από τη Μυτιλήνη, χωρίς όμως να είναι γνωστή η 
ονομασία και η χρήση του. Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για την 
αποθήκευση- μεταφορά υλικών σε κάποιο ζώο (μουλάρι – γαϊδούρι) 
αντικαθιστώντας την στρώμνη (μαλακή βάση για το σαμάρι). Καθώς 
όμως δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το αντικείμενο αυτό, μαζί με 

Συντήρηση 
Υφάσματος 
 
Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 

1 
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τη μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής του και 
συντήρησή του, θα γίνει και προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης του 
καθώς κάποια από τα χαρακτηριστικά του δεν συνάδουν με την χρήση 
σε ζώο.    

• Συντήρηση 
Λαογραφικών 
συλλογών 

11.  

Συντήρηση υφασμάτινου 
φυτιλιού από θερμαντικό 
σώμα κηροζίνης από τη 
συλλογή της εταιρείας 
ΕΥΔΑΠ  

ΡΑΠΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά στη συντήρηση ενός βαμβακερού 
φυτιλιού από θερμαντικό σώμα κηροζίνης (αριθμός καταγραφής 
αντικειμένου: GR EYDAHA_M_038), το οποίο ανήκει στη συλλογή του 
Μουσείου του Φράγματος του Μαραθώνα της ΕΥΔΑΠ. Το αντικείμενο 
χρονολογείται περί το 1920-1930 κατά την διάρκεια της κατασκευής 
του φράγματος. Πρόκειται για ένα φυτίλι κυκλικού σχήματος που 
εφαρμόζεται στη δεξαμενή του σώματος με τη βοήθεια μεταλλικού 
φορέα, και τα τέσσερα κομμάτια στο κάτω μέρος εμβαπτίζονταν μέσα 
στο υγρό καύσιμο. Κατά τη διάρκεια της πτυχιακής θα ταυτοποιηθούν 
οι λεκέδες που φέρει με αναλυτικές τεχνικές (SEM-EDX, FTIR), 
προκειμένου να διερευνηθεί τόσο η αναγκαιότητα αφαίρεσής τους 
προς όφελος της διατήρησης και προστασίας του αντικειμένου όσο και 
η διατήρηση ορισμένων ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του 
αντικειμένου. Όσον αφορά την αφαίρεση λεκέδων από προϊόντα 
διάβρωσης μετάλλου θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα τοπικού 
καθαρισμού με την εφαρμογή διαφόρων χηλικών αντιδραστηρίων σε 
συνδυασμό με γέλες.  

• Συντήρηση 
υφάσματος 1 

12.  

Ανάπτυξη πράσινη 
μεθοδολογίας για ξήρανση 
3 ενάλιων σύνθετων 
αρχαιολογικών ξιφών και 
ενός όπλου από τον 
εμπορικό λιμένα της Ρόδου 

Μαρία 
Γιαννουλακη 
Σταυρούλα 
Ράπτη 

Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά την ελεγχόμενη ξήρανση 3 
ενάλιων αρχαιολογικών ξιφών με αριθμό καταγραφής 16, 17, 18 και 1 
όπλου (929) από ανασκαφή στον εμπορικό λιμένα της Ρόδου. Τα 
αντικείμενα αυτά θεωρούνται σύνθετα εφόσον αποτελούνται κυρίως 
από ανόργανο υλικό (κράμα μετάλλου) και υπολείμματα ξύλου, 
υφάσματος ή / και δέρματος. Πριν την έναρξη της ξήρανσης θα γίνει 
μια εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους με τη χρήση 
αναλυτικών τεχνικών, όπως SEM/EDX, FTIR, προκειμένου να γίνει 

• Συντήρηση 
οργανικών 
υλικών 

• Συντήρηση 
μεταλλικών 
αντικειμένων 

1 
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αποτίμηση των μεθοδολογιών που έχουν προγενέστερα εφαρμοστεί 
για τη σταθεροποίηση/αποχλωρίωση του μεταλλικού μέρους. Στο 
πλαίσιο της πτυχιακής θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται 
(monitoring), κατά τη σταδιακή ξήρανση, η κατάσταση διατήρησης των 
αντικειμένων, με φωτογραφική τεκμηρίωση και λεπτομερή/αναλυτική 
αποτύπωση, στοχεύοντας στη βέλτιστη διατήρηση των οργανικών 
υλικών των ξιφών και στη διασφάλιση των ελάχιστων διαστασιακών 
μεταβολών τους μέσω επαναπροσδιορισμού των παραμετρων 
ξήρανσης. 

13.  

Μελέτη συνθέσεων 
κονιαμάτων 
αποκατάστασης για τα 
έργα συντήρησης των 
αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων στην Αρχαία 
Σικυώνα 

Στεφανής Θα πραγματοποιηθεί μελέτη συνθέσεων κονιαμάτων  με βάση το 
χαρακτηρισμό του αρχαιολογικού υλικού που πραγματοποιήθηκε σε 
προηγούμενη πτυχιακή εργασία που έγινε στο εργαστήριο και με βάση 
την σχετική βιβλιογραφία. Θα παρασκευαστούν συνθέσεις κονιαμάτων 
στο εργαστήριο και θα μελετηθούν οι ιδιότητες τους ώστε να 
ικανοποιούν τα κριτήρια επιτελεστικότητας των κονιαμάτων 
αποκατάστασης 

Συντήρηση Λίθου 
ΣΔΔΣΑΜ 

1 

14.  

Συντήρηση συλλογής 
λίθινων γλυπτών του 
Μουσείου Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης του 
ΕΚΠΑ. 

Θεουλάκης Θα πραγματοποιηθεί η μελέτη και η τεκμηρίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης της συλλογής, ο σχεδιασμός των επεμβάσεων, οι 
επεμβάσεις και προτάσεις έκθεσης  

Συντήρηση Λίθου 
 

1 

15.  

Μελέτη διαστασιακής 
επαναφοράς ρικνωμένου 
αρχαιολογικού ένυδρου 
ξύλου. 

Πούρνου 
 

Κατά τη διαχείριση ένυδρου αρχαιολογικού ξύλου, υπάρχουν 
μεμονωμένες περιπτώσεις όπου λόγω άστοχων ενεργειών μεταφοράς, 
αποθήκευσης ή ακόμα και συντήρησης, το ξύλο αφυδατώνεται και 
καταλήγει να ρικνώνεται και να καταρρέει δομικά. 
Μέχρι σήμερα αυτές οι διαστασιακές και δομικές αλλαγές θεωρούνται 
αναντίστρεπτες. Η παρούσα πτυχιακή θα μελετήσει συγκριτικά 
μεθόδους που θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν τη διαστασιακή και 
δομική ακεραιότητα ενός ρικνωμένου αντικείμενου. 

• Συντήρηση 
οργανικών 
υλικών 
Συντήρηση 
ανασκαφικών 

1 
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Δοκίμια ένυδρου ξύλου θα τεκμηριωθούν μορφολογικά, διαστασιακά 
και δομικά με μικροσκοπία, μέτρηση του πορώδους και της 
πυκνότητας και σάρωση με λέιζερ και στην συνέχεια θα αφυδατωθούν 
μη ελεγχόμενα. Θα ακολουθήσει η εφαρμογή μεθόδων εμποτισμού σε 
νερό, σε διαλύματα PEG και σε διαλύτες. Τέλος θα διαπιστωθεί κατά 
πόσο επιτεύχθηκε η επαναφορά των ένυδρων διαστάσεων με εκ νέου 
εφαρμογή της μεθοδολογίας τεκμηρίωσης στα εμποτισμένα δοκίμια. 

16.  

Ξεχασμένες  ίνες και 
ασυνήθιστα υφάσματα μια 
πρόκληση για τους 
συντηρητές 

Άννα  Καρατζάνη 
 

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά 
υλικά ως πρώτες ύλες για την κατασκευή υφασμάτων. Κάποια από 
αυτά όπως η τσουκνίδα και το σπάρτο σταμάτησαν να 
χρησιμοποιούνται καθώς άλλα υλικά ευκολότερα στην κατεργασία 
ανακαλύφθηκαν, ενώ κάποια άλλα, όπως οι ίνες από πρωτεΐνη του 
γάλακτος χρησιμοποιήθηκαν μόνο πειραματικά στις αρχές του 20ου αι. 
καθώς με τη χρήση διαπιστώθηκε ότι αποικοδομούνται πολύ εύκολα. 
Ταυτόχρονα  σε διάφορα μέρη του κόσμου κατασκευάζονται  
υφάσματα από πληθώρα υλικών όπως το δέρμα ψαριού, ίνες από το 
φυτό νούφαρο και το θαλάσσιο μετάξι. Μέσα από την πτυχιακή αυτή 
θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν όλα αυτά τα διαφορετικά υλικά, 
ο τρόπος κατεργασίας και χρήσης τους καθώς οι συντηρητές 
υφάσματος πρέπει να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα χρήσης 
αυτών των υλικών στα αντικείμενα που συντηρούν.   

• Συντήρηση 
Υφάσματος 

• Επιστήμη των 
Οργανικών 
Υλικών 

1 

17.  

Σημαίες και λάβαρα:  
διερεύνηση της 
τεχνολογίας και των 
υλικών κατασκευής τους 
και της μεθοδολογίας 
συντήρησης τους (μέσα 
από βιβλιογραφική 
έρευνα). 

Άννα Καρατζάνη 
 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση και καταγραφή 
των μεθοδολογιών συντήρησης που εφαρμόζονται διεθνώς σε σημαίες 
και λάβαρα. Η τεχνολογίας κατασκευής, τα υλικά και τα διακοσμητικά 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα αυτά αντικείμενα 
ποικίλουν περιλαμβάνοντας εκτός από το ύφασμα, μεταλλικά στοιχεία 
(κέντημα, κρόσσια, φύλλα χρυσού ή αργύρου), χρωστικές και βαφές 
αλλά και δέρμα κλπ. Για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους οι 
συντηρητές υφάσματος συνδυάζουν τεχνικές που εφαρμόζονται στη 

• Συντήρηση 
Υφάσματος 

•  

1 
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συντήρησης ζωγραφικών έργων και μετάλλου. Μέσα από 
βιβλιογραφική έρευνα θα γίνει προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να 
αποδελτιωθούν οι μεθοδολογίες που έχουν καταγραφεί διεθνώς. 

18.  
Συγκριτική μελέτη 
μεθόδων καθαρισμού 
απολιθωμένων οστών 

Α. Στεφανής Η μελέτη θα εστιάσει στις μεθόδους απομάκρυνσης των ιζημάτων σε 
απολιθωμένα οστά και στην αποτίμηση τους. Ως μελέτη περίπτωσης 
θα εξεταστούν απολιθώματα από το Μουσείο Παλαιοντολογίας του 
ΕΚΠΑ   

• Συντήρηση 
αντικειμένων 
φυσικής ιστορίας 

2 

19.  

Ο πλαστικός διάκοσμος 
των Νεοκλασικών κτηρίων 
της Αθήνας της περιόδου 
1830-1930 

Α. Στεφανής Τα Νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως 
προς τον διάκοσμο -εσωτερικά και εξωτερικά. Για τη διακόσμηση 
έχουν χρησιμοποιηθεί επιχρίσματα, τα λεγόμενα «τραβηχτά», σε 
διάφορες μορφές και τύπους τα οποία θα μελετηθούν ως προς τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ως 
προς την σύσταση. Αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα για την 
τεχνολογία και την ιστορική εξέλιξη τους. 
 

• ΣΔΔΣΑΜ 
• Συντήρηση Λίθου 

1 

20.  

Ταυτοποίηση δομικών 
υλικών και μελέτη 
παθολογίας στα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
του αρχαιολογικού χώρου 
της Πλατείας  Τερψιθέας 
στον Πειραιά. 

Θεουλάκης 
Παναγιώτης 

Ο Αρχαιολογικός χώρος στην πλατεία Τερψιθέας βρίσκεται μεταξύ των 
οδών Καραΐσκου, Σκουζέ, Περικλέους και Γλάδστωνος, στον Πειραιά, 
και περιλαμβάνει τμήματα της κλασικής και ρωμαϊκής πόλης. 
Στο νότιο τμήμα του χώρου έχει αποκαλυφθεί αρχαίος δρόμος και, 
εκατέρωθεν αυτού, τα οικοδομικά τετράγωνα της αρχαίας πόλης, εκ 
των οποίων το ένα σχεδόν ολόκληρο. Στον ανατολικό τομέα του 
οικοδομικού τετραγώνου και στο χώρο που καταλάμβαναν τέσσερις 
οικίες κλασικών χρόνων, οικοδομείται στα ρωμαϊκά χρόνια έπαυλη, η 
οποία αναπτύσσεται γύρω από μια μεγάλη περίστυλη αυλή. Η αυλή 
είναι στρωμένη με βοτσαλωτό δάπεδο και περιβάλλεται από 
στεγασμένο διάδρομο, στον οποίο ανοίγονται πάνω από οκτώ 
δωμάτια.  
Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τοιχοποιίες πάνω στις όποιες 
σώζονται κατά τόπους σπαράγματα των αυθεντικών αρχαίων 

  Συντήρηση Λίθου 1 
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επιχρισμάτων καθώς και υπόγειες δεξαμενές νερού, κεραμικούς 
αγωγούς και βοτσαλωτά δάπεδα. 
Στη παρούσα εργασία θα μελετηθούν οι παράγοντες φθοράς που 
επηρεάζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε αστικό περιβάλλον που 
γειτνιάζει με την θάλασσα, εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Καθώς 
η διατήρηση ενός μνημείου σχετίζεται άμεσα με τα δομικά στοιχεία 
από τα οποία είναι κατασκευασμένο, θα γίνει προσπάθεια 
ταυτοποίησης των υλικών κατασκευής για την συνολική μελέτη της 
παθολογίας των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του χώρου. 

21.  

Υστερορωμαικό ψηφιδωτό 
Ζάππειου: Tεχνολογία 
κατασκευής, παθολογία 
και διατύπωση προτάσεων 
για τη συντήρηση και 
προστασία του. 

Χλουβεράκη Σκοπός της πτυχιακής είναι η μελέτη και τεκμηρίωση του 
Υστερορωμαϊκού ψηφιδωτού που βρίσκεται στο Ζάππειο. Θα 
μελετηθεί και θα καταγραφεί η κατάσταση διατήρησης του και τα 
υλικά και η τεχνολογίας κατασκευής του. Επιπλέον θα τεκμηριωθούν 
και θα αξιολογηθούν οι επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
σήμερα. Βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτή 
θα διαμορφωθoύν προτάσεις για τη συντήρηση και τη μακροχρόνια 
προστασία του. Η τεκμηρίωση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της 
φωτογραμμετρίας ενώ για τη μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας 
κατασκευής θα ληφθούν δείγματα τα οποία θα εξεταστούν με 
αναλυτικές μεθόδους.  
 

• Συντήρηση 
Ψηφιδωτού 

• Συντήρηση Λίθου 
2 

22.  

Το Ψηφιδωτό δάπεδο της 
Κρήνης ‘Καλλιρρόη’ στο 
λόφο της Πνύκας: μελέτη 
συντήρησης 

Χλουβεράκη 
Μακρής 

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας αφορά το ψηφιδωτό δάπεδο Ρωμαϊκής 
περιόδου στην Κρήνη ‘Καλλιρρόη’ στο λόφο της Πνύκας, στη δυτική 
πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο κοσμούσε τον αρχικό θάλαμο που 
τροφοδοτούσε η πηγή. Σκοπός της πτυχιακής είναι η τεκμηρίωση του 
δαπέδου και της κατάστασης διατήρησης του και η διατύπωση 
προτάσεων για τη συντήρηση και προστασία του. Θα μελετηθούν τα 
υλικά και η τεχνολογία κατασκευής του, η παθολογία του, το 
περιβάλλον έκθεσης και οι παράγοντες φθοράς και θα αξιολογηθούν οι 
επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα που 

• Συντήρηση 
Ψηφιδωτού 

• Συντήρηση Λίθου 
• Ειδικά θέματα 

ψηφιοποίησης & 
μοντελοποίησης 

2 
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θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό ενός προγράμματος 
συντήρησης και περιοδικού ελέγχου για την σταθεροποίηση και την 
προστασία του ψηφιδωτού. 

23.  

Συντήρηση ‘θησαυρού’ 
νομισμάτων από κλασικής 
περιόδου από τον 
Εξώμβουργο Τηνου 

Μ. Γιαννουλάκη, 
Β. 
Αργυροπούλου 

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών και της παθολογίας ‘θησαυρού’ χάλκινων 
νομισμάτων από αρχαιολογική θέση στον Εξώμβουργο της Τήνου και 
βάσει αυτών ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
προγράμματος συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης του συνόλου. 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων, 
Συντήρηση 
Ανασκαφικών 
Αντικειμένων 

1 

24.  
Συντήρηση 
επιζωγραφισμένης 
μεταλλικής πινακίδας  

Β. 
Αργυροπούλου 

Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός 
κατάλληλου και αποτελεσματικού προγράμματος συντήρησης 
μεταλλικής επιζωγραφισμένης πινακίδας της Εθνικής Χωροφυλακής 
που χρονολογείται στη δεκαετία του 1970. Η πινακίδα είναι 
ακτασκευασμένη από κράμα σιδήρου και φέρει ένθετα 
επιζωγραφισμένα μεταλλικά στοιχεία από κράμα αλουμινίου. 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων 

1 

25.  

Τεκμηρίωση και 
αποχλωρίωση για την 
διατήρηση του στρώματος 
βαφής σε ενάλιο 
σιδηρούχο σύνθετο 
ποδήλατο 

Β. 
Αργυροπούλου 

Το ποδήλατο αυτό, μοντέρνας και σύνθετης κατασκευής που βρέθηκε 
σε ενάλιο περιβάλλον και συγκεκριμένα στον πυθμένα του λιμένα 
στους Φούρνους Κορσεών, χρειάζεται μια οπτική τεκμηρίωση και 
εργαστηριακές χημικές αναλύσεις για την τεκμηρίωση και τον 
χαρακτηρισμό των διαφόρων στρώσεων υλικού που το απαρτίζουν 
καθώς και των φθορών, διαβρώσεων και το βάθος διείσδυσης των 
ιόντων χλωρίου. Σε δεύτερη φάση θα διενεργηθεί η διαδικασία 
αποχλωρίωσης με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Για να επιτευχθεί η 
διατήρηση του στρώματος βαφής στο αντικείμενο από την μέθοδο 
αποχλωρίωσης, το ηλεκτρολυτικό μέσο του πειράματος που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι ένα χημικό διάλυμα με ουδέτερο pH.  
 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων 

1 
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26.  

Διερεύνηση των τεχνικών 
πού χρησιμοποιούνται 
στην Ελλάδα για την 
αφαλάτωση κεραμικών 
αντικειμένων και 
προτάσεις ορθής 
αντιμετώπισης.  

Χ. Μανέτα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των τεχνικών που 
εφαρμόζονται για την αφαλάτωση των κεραμικών αντικειμένων στον 
Ελλαδικό χώρο. Μελετάται η αλληλεπίδραση του σταδίου της 
αφαλάτωσης με τα υπόλοιπα στάδια συντήρησης. Γίνεται εντοπισμός 
ενεργειών  που δυνητικά βλάπτουν τα κεραμικά αντικείμενα και 
ακολουθούν προτάσεις ορθής αντιμετώπισης. 

• Συντήρηση 
κεραμικού 
γυαλιού 

1 

27.  

Η  συντήρηση και 
αποκατάσταση Ιαπωνικών 
αντικειμένων από 
πορσελάνη και κεραμικό. 
 

Χ. Μανέτα Η πτυχιακή μελετά τη δεοντολογία προστασίας της Ιαπωνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και από που πηγάζει. Μελετά επίσης την 
ιστορία, την τεχνοτροπία και τις μεθόδους συντήρησης και 
αποκατάστασης των αντικειμένων από πορσελάνη και κεραμικό. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές αποκατάστασης που 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν και πως αντιμετωπίζονται σήμερα. 
Αναλύεται η τεχνική του Kintsugi, η εφαρμογή της τεχνικής και η 
φιλοσοφία της αλλά και τι θέση κατέχει στην συντήρηση και την 
αποκατάσταση Ιαπωνικών πορσελάνινων και κεραμικών αντικειμένων. 
  
 

• Συντήρηση 
κεραμικού 
γυαλιού 

1 

28.  

Συγκριτική μελέτη 
διαγενετικών διεργασιών 
σε δείγματα 
απολιθωμάτων από 
διάφορες θέσεις της 
Ελλάδας 

Γ. Παναγιάρης  Η δομή και η σύσταση των ιζημάτων μέσα στα οποία βρίσκονται τα 
διάφορα απολιθώματα, παίζει καθοριστικό ρόλο για το σχεδιασμό των 
εργασιών συντήρησης και ιδιαίτερα για το στάδιο του καθαρισμού τους. 
Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις απολιθωμάτων, 
συναντάται στα όρια απολιθώματος-ιζήματος, μία ζώνη πλούσια σε 
πυρίτιο ανεξαρτήτως της σύστασης του υπόλοιπου ιζήματος. Αυτή η 
ζώνη διαφοροποιείται από το υπόλοιπο ίζημα ως προς το χρώμα και τις 
ιδιότητες με προφανείς συνέπειες για τη διαδικασία του καθαρισμού 
των απολιθωμάτων αλλά και την κατανόηση της διαδικασίας 
πυριτίωσης ως στάδιο των διαγενετικών μεταβολών. Στο πλαίσιο της 
παρούσας πτυχιακής εργασίας, θα εξεταστεί ένας μεγάλος αριθμός 

• Συντήρηση Λίθου 
• Συντήρηση 

Οργανικών 
Υλικών 

1 
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δειγμάτων (άνω των 30) που βρίσκονται στο Μουσείο Παλαιοντολογίας 
του ΕΚΠΑ και προέρχονται από διαφορετικές θέσεις, με τη μέθοδο της 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM/EDAX) και θα ακολουθήσει 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να διερευνηθεί η 
ισχύς και τα αίτια των ανωτέρω παρατηρήσεων. 

29.  

Μελέτη συντήρησης 
επιζωγραφισμένου 
κρανίου βοοειδούς από τη 
Μυτιλήνη 

Μ. Χατζηδάκη 
Αικ. Μαλέα 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο τη 
μελέτη συντήρησης επιζωγραφισμένου κρανίου βοοειδούς με θέμα 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθεί μελέτη του 
υποστηρίγματος (οστό και κοιλοκέρατο) και του ζωγραφικού 
στρώματος, εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους, σχεδιασμός  
επεμβάσεων συντήρησης και προτάσεις για την προληπτική συντήρηση 
και ασφαλή φύλαξή/έκθεσή του. Για τη μελέτη της συμπεριφοράς και 
τη διαμόρφωση της κατάλληλης μεθοδολογίας συντήρησης αυτού του 
σύνθετου αντικειμένου θα κατασκευαστούν δοκίμια προσομοίωσης 
από σύγχρονο οστέινο υλικό και τμήματα κεράτινης στοιβάδας με 
χρωματικά επιστρώματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις 
και δοκιμές προκειμένου να σχεδιαστεί η μεθοδολογία της πιλοτικής 
επέμβασης. Παράλληλα θα διερευνηθούν οι αξίες και η σημαντικότητα 
του αντικειμένου και θα εξεταστεί ως μελέτη περίπτωσης εφαρμογής 
αποτελεσματικού πρωτοκόλλου συντήρησης ενός σύνθετου 
ζωγραφικού έργου σε μη παραδοσιακό υποστήριγμα. 

• Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών 

• Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 

• Συντήρηση 
Ζωγραφικών 
Έργων 

1 

30.  

Καταγραφή αντικειμένων 
των Συλλογών Φυσικής 
Ιστορίας του Ζωολογικού 
Μουσείου του ΕΚΠΑ, 
εκτίμηση της κατάστασης 
διατήρησής τους κι 
εφαρμογή σωστικών 
επεμβάσεων συντήρησης 

Αικατερίνη 
Μαλέα 

Το Ζωολογικό Μουσείο του ΕΚΠΑ ξεκίνησε πριν από 150 χρόνια, ως 
μέρος του Φυσιογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό 
τη μορφή μιας μικρής συλλογής ταριχευμένων ζώων. Σήμερα είναι το 
παλαιότερο και πλουσιότερο ζωολογικό μουσείο στην Ελλάδα. Οι 
συλλογές του περιλαμβάνουν θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια, 
ψάρια, θαλάσσια ασπόνδυλα, σαλιγκάρια, έντομα και άλλα ασπόνδυλα 
από την Ελλάδα και άλλες χώρες, καθώς και ανθρωπολογικά ευρήματα. 
Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, θα γίνει καταγραφή των 

• Γενικές Αρχές & 
Μεθοδολογία 
Συντήρησης 

• Περιβάλλον 
Μουσείου & 
Προληπτική 
Συντήρηση 
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αντικειμένων κι εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους ώστε να 
προτεραιοποιηθούν οι περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν άμεσης 
επέμβασης συντήρησης. Θα πραγματοποιηθούν έκτακτες επεμβάσεις 
συντήρησης όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της υλικής, 
δομικής και αισθητικής ακεραιότητας των αντικειμένων, και θα 
διαμορφωθούν προτάσεις για την οργάνωση και προστασία των 
Συλλογών. 

• Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 

• Συντήρηση 
Συλλογών 
Φυσικής Ιστορίας 

31.  

Μελέτη της κατάστασης 
διατήρησης αρχαιολογικού 
υφασμάτινου αντικειμένου 
από την 
ανασκαφή Khibert Quazon
e στην Ιορδανία  

Ράπτη 
Σταυρούλα  

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή της τεχνολογίας 
κατασκευής του υφασμάτινου αντικειμένου από τον ανασκαφικό χώρο 
Khibert Quazone  στην Ιορδανία και της κατάστασης διατήρησης του 
αρχαιολογικού υλικού. Αυτό θα επιτευχθεί με την εξέταση και μελέτη 
των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του υλικού με φυσικοχημικές 
μεθόδους ανάλυσης, όπως χρωματομέτρηση, μικροσκοπία (οπτικό, 
στερεομικροσκόπιο, SEM), EDS, FTIR, XRF. 

• Συντήρηση 
Ανασκαφικ
ών  

• Συντήρηση 
Υφάσματος 

1 

32.  

Συγκριτική μελέτη 
μεθοδολογίας συντήρησης 
χαλιών και ταπισερί 
(tapestry) 

Άννα Καρατζάνη Η πτυχιακή αυτή αφορά στη σύγκριση της μεθοδολογίας που 
ακολουθείται για τη συντήρηση χαλιών και ταπισερί. Η μέθοδος 
κατασκευής για τα δύο αυτά αντικείμενα είναι όμοια, (ύφανση σε 
αργαλειό), διαφέρει όμως το μέγεθός τους και ο τρόπος χρήσης τους. 
Τα χαλιά χρησιμοποιούνται οριζόντια ενώ οι ταπισερί αναρτώνται 
πάντα σε τοίχους. Η χρήση αυτή προκαλεί διαφορετικές φθορές 
δημιουργώντας διαφορετικές ανάγκες συντήρησης. Μέσα από 
βιβλιογραφική έρευνα θα καταγραφούν οι μέθοδοι που εφαρμόζονται 
και στα δύο αυτά αντικείμενα σε μία προσπάθεια να διερευνηθεί αν η 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται σχετίζεται και με τον τρόπο έκθεσης που 
θα εφαρμοστεί, καθώς πολλά μουσεία επιλέγουν την ανάρτηση χαλιών 
λόγω έλλειψης χώρου. 

• Συντήρηση 
Υφάσματος 

1 

33.  
Μελέτη και Συντήρηση 
γραφομηχανής 
‘Underwood’ από τη 

Βασιλική Αργυρ
οπούλου  

Σκοπός της πτυχιακής είναι η μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής και 
των επικαλυπτικών στρωμάτων και η τεκμηρίωση της παθολογίας 
γραφομηχανής μάρκας ‘Underwood’ από τη συλλογή του Μουσείου της 

• Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων, 

1 
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συλλογή του Μουσείου της 
ΕΥΔΑΠ στο Φράγμα του 
Μαραθώνα 

ΕΥΔΑΠ στο Φράγμα του Μαραθώνα. Η μελέτη της τεχνολογίας και της 
κατάστασης θα γίνει με φυσικοχημικές μεθόδους εξέτασης και 
ανάλυσης, όπως ακτινογραφία, μικροσκοπία (στερεομικροσκόπιο, SEM-
EDX), XRD, FTIR και XRF. Βάσει των αποτελεσμάτων, διερευνητικών 
τομών και δοκιμών θα γίνει η συντήρηση του αντικειμένου με στόχο την 
ανάδειξή του ως μουσειακό έκθεμα.  

Συντήρηση 
Οργανικών 
Υλικών 

Προσθέστε σειρές, εάν απαιτείται 

 

Ο Διευθυντής Τομέα  

 

 

Β. Αργυροπούλου 
 


