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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



Το έργο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 
στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Συμπράττουν:

‒Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ)

‒Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)

‒Raymetrics A.E. - Μικρομεσαία επιχείρηση



Στόχος Έργου 

Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 

διάγνωσης και συντήρησης που 

βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες 

οπτικής και λέιζερ, με πεδίο δράσης 

εμβληματικούς αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία του κέντρου της 

πόλης των Αθηνών



Ανοικτό Εργαστήριο 
Συντήρησης (ΑΕΣ)

Στο κέντρο της Αθήνας ανάμεσα 

στους εμβληματικότερους

αρχαιολογικούς χώρους και 

μνημεία της πόλης, 

ένα συμβατικό εργαστήριο 

συντήρησης της ΕΦΑΠΑ 

αναβαθμίζει τη λειτουργία του 

με καινοτόμες μεθόδους

με σκοπό να λειτουργεί στο μέλλον 

ανοικτό προς την επιστημονική

κοινότητα και το ευρύ κοινό. 

LIDAR, LIBS, LIF κ.α.



Διεπιστημονικότητα

Μέσω της σύμπραξης των
εταίρων, το ΑΕΣ θα παίξει κομβικό
ρόλο στην έρευνα, ανάπτυξη και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών
διάγνωσης και καθαρισμού για ένα
ευρύ φάσμα αρχαιολογικών και
ιστορικών υλικών υποστρωμάτων
από τα μνημεία της Αθήνας.

Συντηρήτριες της ΕΦΑΠΑ & μικροβιολόγος της

Raymetrics συν-εξετάζουν μικροβιολογικές

επικαθίσεις σε λίθινα και κεραμεικά υποστρώματα
Συνεργασία ΕΦΑΠΑ - Raymetrics

Συνεργασία ΕΦΑΠΑ - ΙΤΕ



Περιπτώσεις αστικών, μικροβιολογικών
και άλλων επικαθίσεων, σε δείγματα
διαφορετικών υποστρωμάτων,
μελετώνται από ΕΦΑΠΑ, ΙΤΕ και
Raymetrics με στόχο τη διάγνωση του
είδους των επικαθίσεων και τον
ασφαλή καθαρισμό.

Διεπιστημονικότητα

Τα αποτελέσματα της μελέτης

συζητούνται από τις διεπιστημονικές

ομάδες με μέλη και από τα τρία

εργαστήρια των εταίρων.

Οι ομάδες περιλαμβάνουν

επιστήμονες από τον τομέα της

συντήρησης αρχαιοτήτων, της

φυσικής, της βιολογίας, της

πληροφορικής, πολιτιστικής

διαχείρισης κ.α.

Χαρακτηριστικό φάσμα LIBS

Φάσματα LIDAR μετά από 
στατιστική επεξεργασία



Επιλογή μνημείων για μελέτη 
σε εμβληματικούς χώρους 
του κέντρου της Αθήνας

Ιερό του Ολυμπίου Διός Κλεψύδρα, Βόρεια Κλιτύς Ακρόπολης

Ναός Ηφαίστου, Αρχαία Αγορά Πύλη Αρχηγέτιδας, Ρωμαϊκή Αγορά



Διάχυση
Προγραμματίζονται δια ζώσης
και διαδικτυακές δράσεις
διάγνωσης και καθαρισμού
για το ευρύ κοινό στο ΑΕΣ και
στα μνημεία

Παράδειγμα αποθετηρίου σχεδιασμένο από το Ινστιτούτου

Πληροφορικής του ΙΤΕ

https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-017-0163-0/figures/2

ΗΤΠ: 21/9/2021

Ιστοσελίδα και δελτία τύπου 
https://efaathculture.gr// ΗΤΠ: 21/9/2021

Το σύνολο των αποτελεσμάτων των

νέων μεθόδων θα μεταφερθεί σε

ψηφιακό αποθετήριο που σχεδιάζει

το ΙΤΕ και θα είναι προσβάσιμο

μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Μέσω του αποθετηρίου θα γίνει

καταγραφή και διάχυση των

αποτελεσμάτων στην επιστημονική

κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Χρήση τεχνολογίας  LIDAR σε 

εξωτερικούς χώρους   

https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-017-0163-0/figures/2
https://efaathculture.gr/


Προσωπικό με 
διαφορετικές ειδικότητες & 
προσόντα

Η φύση του έργου απαιτεί εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό με διαφορετικές κατευθύνσεις και ειδικά προσόντα.
Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού ΙΔΟΧ που στελεχώνει
το πρόγραμμα απαρτίζεται από τέσσερις Συντηρητές
Αρχαιοτήτων και έναν ειδικό Πληροφορικής με εξειδίκευση σε:

1. Εφαρμογή μεθόδων λέιζερ & τεχνική υποστήριξη
συστημάτων λέιζερ,

2. Φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης σε λίθο, κεραμεικό, 
μέταλλο & τοιχογραφία,

3. Πολιτισμική πληροφορική, επικοινωνία, ανάπτυξη 
διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών, 

4. Ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων & εννοιολογική 
μοντελοποίηση στον χώρο του πολιτισμού.



CALLOS σε 
καιρούς Covid…

Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες μας από το ΙΤΕ και την Raymetrics

για την αμεσότητα, την εγρήγορση και την άριστη επικοινωνία ακόμα και

στους δύσκολους καιρούς Covid…



Ευχαριστούμε

Ειρήνη Αμπατζίογλου

Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Μάρθα Αθανασιάδου

Μαρία Παύλου

Σεραφείμ Κορώσης

Σοφία Παπιδά


