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Α/Α Τίτλος Θέματος 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Σύντομη Περιγραφή 

(περ. 100 λέξεις) 

Προαπαιτούμενα 

γνωστικά πεδία 

Αριθμός 

Φοιτητών 

 

1.  
Συγκριτική μελέτη μεθοδολογίας 
επιφανειακού καθαρισμού σε 
ελαιογραφίες του 20ου αι. 

Καμινάρη Αγάθη 
Ανθούλα 

Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει μελέτη ελαιογραφιών του ίδιου καλλιτέχνη 
από το 2ο μισό του 20ου αιώνα. Καταρχήν θα γίνει αναγνώριση των υλικών 
κατασκευής μέσω ενόργανης χημικής ανάλυσης όπως XRF, SEM-EDX και 
οπτική μικροσκοπία, αλλά και απεικονιστικών τεχνικών όπως UV, Vis, IR, 
υπερφασματική απεικόνιση και έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση. Ανάλογα με 
τα αποτελέσματα θα επιλεγούν και θα εφαρμοστούν υδατικά διαλύματα, 
οργανικοί διαλύτες και γέλες ή συνδυασμός αυτών με σκοπό την εύρεση της 
κατάλληλης μεθοδολογίας επιφανειακού καθαρισμού των έργων. 

1) Συντήρηση ζωγραφικών 
έργων σε ύφασμα 
2) Ενόργανη χημική ανάλυση 
3) Μέθοδοι διάγνωσης μη 
καταστρεπτικού ελέγχου 

1 

2.  

Μελέτη και σύγκριση των 
απεικονιστικών τεχνικών διάγνωσης 
ακτίνων Χ και της μαγνητικής 
τομογραφίας στην τεκμηρίωση των 
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Καμινάρη Αγάθη 
Ανθούλα 

Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη και σύγκριση των 
απεικονιστικών τεχνικών διάγνωσης ακτίνων Χ (ακτινογραφία, μαστογραφία, 
τομοσύνθεση, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) ως προς την 
ευχρηστία και τη χρησιμότητά τους στην τεκμηρίωση των αντικειμένων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Θα αναλυθούν οι αρχές λειτουργίας των τεχνικών, ο εξοπλισμός, οι 
διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους, ενώ θα καταγραφούν οι αδυναμίες 
τους και οι πιθανές βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν στα αντικείμενα και 
στους χρήστες τους. Επίσης θα διερευνηθεί η προσβασιμότητα τους από 
ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου όσον αφορά τη δυσκολία της 
διαδικασίας για την λήψη αποτελεσμάτων, τη δυνατότητα εύρεσης 
μηχανημάτων στην Ελλάδα και την οικονομική επιβάρυνση για την χρήση 
αυτών. 

1) Μέθοδοι διάγνωσης μη 
καταστρεπτικού ελέγχου 

1 

3.  
Σχεδιασμός κονιαμάτων αποκατάστασης 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Αρχαίας 
Δρήρου 

Στεφανής 
Νικόλαος-Αλέξιος 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν και σχεδιαστούν τα 
κονιάματα αποκατάστασης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Αρχαίας 
Δρήρου στην Κρήτη. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό, με 
ενόργανη χημική ανάλυση, υφιστάμενων δειγμάτων κονιαμάτων και  λίθων 
ώστε να μελετηθεί η τεχνολογία και η παθολογία τους. Με βάση τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και τις απαιτήσεις της 
αποκατάστασης των κατασκευών θα ελεγχθούν και θα προταθούν οι 
καταλληλότερες συνθέσεις κονιαμάτων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Εργαστηρίου 
Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. 

1) Συντήρηση Λίθου 
2) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 
3) Επιστήμη Ανόργανων 
Υλικών 

1 

 


