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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΟΜΙΛΙΕΣ 
 

Μ. Μερτζάνη1 
1 Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνηµείων,                    

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 

 

Το αποτύπωµα της συντήρησης: µπορούµε να βελτιώσουµε το µέλλον; 

Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µια γρήγορα εξελισσόµενη 
επιστήµη, απαιτεί γνώση στη λήψη των αποφάσεων και δεξιότητα για την 
εφαρµογή τους. Ο συντηρητής σε όλες τις εκδοχές της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας εκτίθεται στο σύνολο των επαγγελµατικών κινδύνων, 
επιβαρύνοντας την υγεία του και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 
Παράλληλα, µε την εργασία του αφήνει βαρύ αποτύπωµα στο περιβάλλον µε τη 
χρήση βλαπτικών υλικών, τη δαπάνη υδάτινων πόρων και ενέργειας και τέλος 
την παραγωγή επιβαρυντικών αποβλήτων. Με δεδοµένο ότι το περιβάλλον 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η διαφύλαξή του 
είναι υποχρέωση όλων µας, είναι ρεαλιστικό να διεκδικήσουµε ένα καλύτερο 
µέλλον; Με ποιες διαδικασίες µπορούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες τις 
εργασίας και να συµβάλλουµε σε ένα βιώσιµο περιβάλλον; 
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Σ. Πατατούκος1 

1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Μ.Sc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
Προϊστάµενος Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΕΦΑ Δωδεκανήσου, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η διαχείριση αποβλήτων είναι ένα θέµα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 
κατάλληλης εκπαίδευσης όλων των πολιτών ενός κράτους. Όσον αφορά τον 
ελλαδικό χώρο, αν και υπάρχει το πολιτικό και νοµοθετικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση χηµικών αλλά και επικίνδυνων χηµικών αποβλήτων, σε πρακτικό 
επίπεδο δυστυχώς, δεν εφαρµόζονται πάντα οι ορθές πρακτικές διαχείρισής τους. 

Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται τη διαχείριση αποβλήτων σε έναν ιδιαίτερο 
χώρο εργασίας, αυτόν των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης, χώρο όπου χρησιµοποιούνται κατά κόρον χηµικές ουσίες, µε 
αποτέλεσµα να παράγονται και µεγάλες ποσότητες αποβλήτων. 

Στο άρθρο παρουσιάζονται, εκτός των άλλων, τα ποικίλα είδη αποβλήτων που 
προκύπτουν από τη χρήση χηµικών ουσιών σε ένα εργαστήριο συντήρησης 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι 
επαγγελµατίες συντηρητές τα διαχειρίζονται µέσα στον χώρο παραγωγής τους. 

Για τη διεκπεραίωση του παρόντος διενεργήθηκε έρευνα κατά το χρονικό 
διάστηµα Σεπτεµβρίου-Ιουνίου 2014. Η έρευνα ήταν συγχρονική, επιτόπια και 
ποιοτική, µε δειγµατοληπτικό χαρακτήρα έχοντας ως κύριο µεθοδολογικό 
εργαλείο το ερωτηµατολόγιο και πραγµατοποιήθηκε σε πολλούς νοµούς της 
Ελλάδας, όπως αυτούς της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράµας, Ηρακλείου, 
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και άλλων. 

Οι στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
των επαγγελµατιών συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 
περιβαλλοντικών γνώσεων των επαγγελµατιών συντηρητών αρχαιοτήτων και 
έργων τέχνης, περιβαλλοντικών στάσεων των επαγγελµατιών συντηρητών 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, διερεύνηση του επιπέδου διαχείρισης των 
αποβλήτων των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, και 
του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων των εργαστηρίων συντήρησης 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 

Τα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, µιας και 
αναδεικνύουν την ελληνική πραγµατικότητα όσον αφορά τη διαχείριση χηµικών 
αποβλήτων των εργαστηρίων συντήρησης. 
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Ι. Ματαράγκας1 

1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων Έργων Τέχνης του ΥΠ.ΠΟ.Α., Μέλος του ΔΣ της Π.Ε.Σ.Α. 

Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (Π.Ε.Σ.Α.) 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ως το κύριο συνδικαλιστικό 
όργανο των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης όλων των βαθµίδων 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, προσπαθεί να εξασφαλίσει µέσα 
από ένα πολύπλοκο νοµικό πλαίσιο τις καλύτερες συνθήκες εργασίας στους 
χώρους των εργαστηρίων συντήρησης και των έργων που εκτελεί το υπουργείο 
µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. 

Παρ’ όλες τις παρεµβάσεις για θέµατα ασφαλείας του προσωπικού και την 
πρόταση µέτρων για τη βελτίωσή τους, το πρόβληµα της διαχείρισης των 
χηµικών καταλοίπων, σε έργα και εργαστήρια συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν 
έχει απασχολήσει το Υπουργείο Πολιτισµού στον βαθµό που θα έπρεπε. 

Η διαχείριση στερεών και υγρών καταλοίπων, υποπροϊόντων των εργασιών 
συντήρησης τις περισσότερες φορές, απορρίπτονται είτε στο δίκτυο 
αποχέτευσης είτε στα γενικά απορρίµµατα. Ελάχιστες είναι οι υπηρεσίες και οι 
συντηρητές που γνωρίζουν τον σωστό τρόπο για τη διαχείριση όλων αυτών των 
επικίνδυνων άχρηστων υλικών. 

Στην παρουσίαση θα γίνει µια κατά προσέγγιση ανάλυση του προβλήµατος 
σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο όπως αυτό εφαρµόζεται στην Ελλάδα, τον όγκο 
των χηµικών που αγοράζονται σε έργα συντήρησης από τις υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ, τον αριθµό των υπηρεσιών που έχουν πρόγραµµα διαχείρισης τέτοιου 
είδους υλικών και την αναγωγή όλων των συµπερασµάτων σε σχέση µε την 
οικονοµική διαχείριση των πόρων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
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Ε. Γεωργιάδου1 

1 Δρ. Χηµικός Μηχανικός 

Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη συντήρηση έργων τέχνης 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για το περιβάλλον, 
αλλά και τη δηµόσια υγεία, εφόσον δεν λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα 
πρόληψης. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες αυτές µπορεί να συνεπάγονται κινδύνους 
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που εµπλέκονται (εργατικά 
ατυχήµατα, επαγγελµατικές ασθένειες). 

Σκοπός της εισήγησης είναι η εισαγωγή στους κίνδυνους αυτούς και η ανάδειξη 
των προτεραιοτήτων για την πρόληψή τους. 

Συγκεκριµένα στην εισήγηση θα αναφερθούν οι βασικοί κίνδυνοι για το 
περιβάλλον από τα απόβλητα κατά τη συντήρηση έργων τέχνης, καθώς και οι 
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που 
εµπλέκονται στις σχετικές δραστηριότητες. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία, καθώς 
και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τα παραπάνω, θα κωδικοποιηθούν οι 
κατευθύνσεις πρόληψης των κινδύνων και το πλαίσιο διαχείρισής τους 
(διαδικασίες, καλές πρακτικές, κανονισµοί κ.λπ.). 

Τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικές προκλήσεις και προτεραιότητες για τη 
χώρα µας στις σηµερινές συνθήκες. 
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Σ. Δοντάς1 

1 Δρ. Χηµικός, Συντονιστής Τοµέα Αναλύσεων και Προσδιορισµών 

Τοµέας Αναλύσεων και Προσδιορισµών, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 

Στα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός 
χηµικών ουσιών και προϊόντων. Για την ορθή αντιµετώπιση του χηµικού 
κινδύνου τόσο για τους εργαζόµενους σε αυτά, όσο και για το ευρύτερο 
περιβάλλον απαιτείται σωστή διαχείριση, που θα βασίζεται σε εργαλεία διεθνώς 
αποδεκτά. Αυτά είναι η ταξινόµηση των χηµικών ουσιών σε βασικές κατηγορίες 
επικινδυνότητας, η επισήµανσή τους µε ειδικά εικονογράµµατα, οι ετικέτες 
συσκευασίας και τα δελτία δεδοµένων ασφάλειας (ΔΔΑ). 

Από τα παραπάνω εργαλεία είναι δυνατόν να αντληθεί ένα πλήθος πολύτιµων 
πληροφοριών. Για παράδειγµα, πληροφορίες για την παροχή πρώτων βοηθειών 
σε περίπτωση έκθεσης του εργαζόµενου στη χηµική ουσία, πληροφορίες για την 
αντιµετώπιση διαρροών της ουσίας στο εργασιακό περιβάλλον, πληροφορίες για 
τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσής της, πληροφορίες για τα µέσα ατοµικής 
προστασίας του εργαζοµένου, τοξικολογικές ή οικολογικές πληροφορίες καθώς 
και πληροφορίες για τη διαχείριση των αποβλήτων, όταν πλέον οι ουσίες θα 
πρέπει να αποµακρυνθούν από τα εργαστήρια. 

Η εισήγηση θα δώσει έµφαση στο γεγονός ότι τόσο το εργασιακό, όσο και το 
ευρύτερο περιβάλλον αποτελούν µία αδιάσπαστη ενότητα και έτσι θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται από ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης του χηµικού 
κινδύνου. 
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Σ. Κωνσταντοπούλου1 

1 Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc 

Τοµέας Αναλύσεων και Προσδιορισµών, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 

Η αλληλεπίδραση µεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι 
αναµφισβήτητη µα ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη να εκτιµηθεί. Η ληστρική 
σχέση του σηµερινού προοδευτικού ανθρώπου µε τη φύση οδήγησε σταδιακά σε 
µια σειρά προβληµάτων ρύπανσης και µόλυνσης του περιβάλλοντος, αλλά και 
βιο-ρύπανσης του ίδιου του οργανισµού του ανθρώπου ως αποτέλεσµα της 
ρύπανσης του ατµοσφαιρικού αέρα, του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και 
του πόσιµου νερού. Οι επιπτώσεις στην υγεία από την ανεξέλεγκτη χρήση των 
χηµικών ουσιών σε συνδυασµό µε την αλλαγή του κλίµατος, την καταστροφή 
της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος και της φθίνουσας πορείας της 
βιοποικιλότητας είναι µερικά από τα πιο καίρια ζητήµατα της σηµερινής πολιτικής 
ατζέντας πολλών κρατών µελών του κόσµου. H περιβαλλοντική υγεία, που έχει 
ως τοµέα έρευνας την µελέτη αυτή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αναφέρεται σε ένα διεπιστηµονικό 
πεδίο που περιλαµβάνει την ιατρική, την περιβαλλοντολογία, τη χηµεία και τη 
βιολογία. Στόχος της η µελέτη του ρόλου του περιβάλλοντος στην πρόκληση ή 
στην επιδείνωση των ασθενειών καθώς και η ανεύρεση τρόπων λύσεων για την 
βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και της πρόληψης της υγείας. 
Επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι του ανθρώπου και της φύσης σε µια σχέση από 
την οποία πηγάζει ο σεβασµός και η βαθιά γνώση αλληλεξάρτησης του ενός από 
τον άλλο. Στο µέτρο που ο άνθρωπος ζει και επιζεί από τη φύση την οποία 
κατακτά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η 
προστασία της υγείας του πληθυσµού τόσο για τις παρούσες καθώς και για τις 
µελλοντικές γενεές. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ενηµέρωση του πληθυσµού σχετικά 
µε τους κινδύνους που ανακύπτουν από τις χηµικές ουσίες, τη διατροφή και την 
ακτινοβολία, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε ρύπους, πρέπει να 
είναι επαρκής και επιστηµονικά τεκµηριωµένη (ιδιαίτερα µάλιστα για ευπαθείς 
οµάδες όπως τα έµβρυα που εκτίθενται ανοικειοθελώς). 
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Ε. Νυφούδη1 

1 Χηµικός Μηχανικός, Μ.Sc 

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,                                                                      
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΤΟ «ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑ ΣΤΗΛΗ» ΤΟΥ IFA. 

 

Εργαλεία Υποκατάστασης που µπορείτε να βρείτε στην Πύλη Υποστήριξης 
της Υποκατάστασης SUBSPORT 

Η πίεση στις εταιρίες να παράγουν και να χρησιµοποιούν λιγότερο τοξικά 
προϊόντα αυξάνεται καθώς αυστηρότερη νοµοθεσία τίθεται σε εφαρµογή και η 
ευαισθητοποίηση του καταναλωτή αυξάνεται. Έτσι οι εταιρίες αντιµετωπίζουν 
την πρόκληση του να βρουν ασφαλέστερα εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. 

Μια πλατφόρµα ανταλλαγής πληροφοριών, το SUBSPORT –η Πύλη υποστήριξης 
της υποκατάστασης– έχει δηµιουργηθεί για να καθοδηγήσει τις εταιρείες σε αυτή 
τους την προσπάθεια. Προσφέρει µια δωρεάν πολύγλωσση πλατφόρµα για 
ανταλλαγή πληροφόρησης ή εναλλακτικών ουσιών και τεχνολογιών όπως 
επίσης και εργαλεία και οδηγίες για την αξιολόγηση της ουσίας και τη διαχείριση 
της υποκατάστασης. 

Αυτά τα εργαλεία είναι τα εξής: 

1. Column Model 
2. coshh essentials 
3. Tecnical Rules 
4. GREEN SCREEN 
5. MAL CODE 
6. P2OASys 
7. Priority-Setting Guide (PRIO) 
8. Quick Scan 
9. Stocholm Convention 
10. Stoffenmanager 

Θα παρουσιαστεί το πρώτο από αυτά τα εργαλεία: 

Εργαλείο για την εκτίµηση της υποκατάστασης χηµικών ουσιών στους 
εργασιακούς χώρους - Το «µοντέλο κατά στήλη» του IFA 

To Ινστιτούτο IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung - Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Ασφάλειας της Γερµανικής 
Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχηµάτων) ανέπτυξε το λεγόµενο µοντέλο κατά στήλη 
(Τhe Column Model), µε στόχο την υποκατάσταση χηµικών παραγόντων στους 
χώρους εργασίας. Τελευταία, το Ινστιτούτο προσάρµοσε τον πίνακα του 
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µοντέλου, ο οποίος αρχικά είχε φτιαχτεί µε βάση την παλαιότερη ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, στα ισχύοντα µε βάση το Παγκόσµιο Εναρµονισµένο Σύστηµα ΠΕΣ 
(UN: GHS=Global Harmonized System) για την Ταξινόµηση-Επισήµανση-
Συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων. 

Η ενσωµάτωση του Global Harmonized System (GHS), στην ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία έγινε µε τον νέο κανονισµό 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόµηση, την 
επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων (συντοµογραφία στα 
αγγλικά: CLP Regulation). Βασίζεται στις «δηλώσεις επικινδυνότητας Η» κάθε 
χηµικής ουσίας ή µείγµατος. 

Ο χρήστης καλείται να «χρησιµοποιήσει» τις «δηλώσεις επικινδυνότητας H», 
καθώς και πληροφορίες για τις φυσικοχηµικές ιδιότητες και την εφαρµοζόµενη 
τεχνολογία. Για κάθε κατηγορία κινδύνου, δίδεται µια εκτίµηση σε µορφή 
προτεραιοτήτων από την «πολύ υψηλή επικινδυνότητα» έως την «ασήµαντη 
επικινδυνότητα». 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου για την υποκατάσταση 
επικίνδυνων χηµικών ουσιών στους εργασιακούς χώρους είναι ότι διευκολύνει 
µια γρήγορη εκτίµηση για πιθανά υποκατάστατα και εναλλακτικές λύσεις. Το 
µοντέλο δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, αν είναι διαθέσιµα τα Δελτία Δεδοµένων 
Χηµικής Ασφαλείας (ΔΔΑ) της κάθε χηµικής ουσίας ή του µείγµατος. 



	
12 

 
Μ. Γιαννουλάκη1  &  Β. Αργυροπούλου2 

1 Δρ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

2 Δρ. Χηµικός Μηχανικός, Καθηγήτρια Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειµένων 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και 
Πολιτισµού, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής 

 

ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 

Μία διαδεδοµένη επεµβατική µέθοδος προστασίας µετάλλινων αντικειµένων από 
σίδηρο, χαλκό και κράµατα αυτών είναι η εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης µε 
στόχο τον περιορισµό του µηχανισµού της ενεργού διάβρωσης, την ελάττωση 
του ρυθµού της διάβρωσης και τη µακροπρόθεσµη προστασία σε µερικώς 
ελεγχόµενες συνθήκες έκθεσης/αποθήκευσης.  

Οι αναστολείς διάβρωσης χαρακτηρίζονται ως ανοδικοί, καθοδικοί ή µικτού 
τύπου, αναλόγως µε τη θέση του µετάλλου που γίνεται η προσρόφηση. Οι 
περισσότεροι αναστολείς διάβρωσης που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία είναι 
τοξικοί, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη βενζοτριαζόλη, που χρησιµοποιείται 
ευρέως στον χαλκό και τα κράµατά του από το 1967. Μία έρευνα που διεξήχθη 
το 2005 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος PROMET έδειξε ότι η 
πλειονότητα των ερωτηθέντων συντηρητών από χώρες της Μεσογείου 
χρησιµοποιούσαν ως αναστολέα βενζοτριαζόλη 3% σε αιθανόλη. Τα Δελτία 
Δεδοµένων Ασφάλειας Υλικού αναφέρουν ότι µακροχρόνια έκθεση στη 
βενζοτριαζόλη µπορεί να βλάψει όργανα του σώµατος, ενώ ως υλικό 
χαρακτηρίζεται επικίνδυνο σε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια και πιθανώς 
βλαβερό για το νευρικό και το κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω της εισπνοής.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εµφανισθεί στη βιοµηχανία µία τάση να 
αναπτυχθούν νέοι «πράσινοι» αναστολείς διάβρωσης µε εφαρµογή σε υδατικά 
διαλύµατα. Η ίδια τάση και ανάγκη παρατηρείται και στο πεδίο της συντήρησης 
µετάλλινων συλλογών. Στην παρούσα δηµοσίευση παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα ερευνητικών προγραµµάτων µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
περιπτώσεων εφαρµογής «πράσινων» αναστολέων για την προστασία 
µετάλλινων αντικειµένων, όπως η κυστίνη και τα εκχυλίσµατα φυτού καπνού. 

Η κυστίνη είναι µη τοξικό οργανικής προέλευσης συστατικό (αµινοξύ) µε πλήρη 
διαλυτότητα σε υδατικά µέσα, υψηλής καθαρότητας, µε χαµηλό κόστος 
παραγωγής. Δρα ως φυσικός αναστολέας διάβρωσης για χαλκό και κράµατα, 
αλλά και για επικασσιτερωµένα χάλκινα αντικείµενα, και παρουσιάζει αναστολή 
πολύ κοντά σε αυτή της βενζοτριαζόλης. Η βιβλιογραφία, επίσης,  υποδεικνύει 
ότι τα διάφορα εκχυλίσµατα και παράγωγα φυτών καπνού δρουν ως φυσικοί 
αναστολείς διάβρωσης για κράµατα σιδήρου, όπως το ατσάλι, και είναι µη τοξικά 
και χαµηλού κόστους. 
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Ε. Βαλλιανάτου1 

1 Δρ. Βιολογίας, Συστηµατικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος 

Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ιπποκράτης 2.500 χρόνια» 
 

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ 
 

Έως τώρα, όσοι ασχολούνται µε την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, ως 
επί το πλείστον µε αρνητικό µάτι βλέπουν την ύπαρξη βλάστησης σε αυτούς. 
Πιθανώς δεν κατανοούν ότι οι χώροι αυτοί (πόλεις, νεκροταφεία, ιερά, ναοί 
κ.λπ.) ήταν ενταγµένοι σε ένα φυσικό περιβάλλον που έπαιζε καθοριστικό ρόλο 
για την ύπαρξή τους. Επιπλέον αρκετά από τα φυτά που συναντάµε σε 
αρχαιολογικούς τόπους είναι αποµεινάρια συγκεκριµένων χρήσεών τους. Υπό 
αυτήν τη σκοπιά λοιπόν, τα φυτά γύρω από τις αρχαιότητες θα µπορούσαν να 
συµβάλουν στην πιο ολοκληρωµένη εικόνα τους και στη βαθύτερη κατανόηση 
των λειτουργιών τους. 

Έτσι η απάλειψη φυτών ξένων προς το τοπίο της περιοχής όπως ήταν στην 
αρχαιότητα, οι φυτεύσεις µε ιθαγενή είδη, αλλά επίσης και η δηµιουργία κήπων 
από φυτά που σχετίζονται µε τη χρήση κάθε χώρου «παρά τοĩς αρχαίοις» π.χ. 
από ιαµατικά φυτά, όπως τα αναφερόµενα από τον Ιπποκράτη, δίπλα σε 
Ασκληπιεία, από φυτά σχετιζόµενα µε χθόνιες θεότητες και ταφικά έθιµα σε ένα 
νεκροταφείο, ή από φυτά που χρησιµοποιούνταν/αι στη χριστιανική λατρεία 
δίπλα σε έναν βυζαντινό ναό, εξυπηρετούν την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. 

Από την άλλη µεριά, η ύπαρξη φυτών επάνω στα µνηµεία απαιτεί εξειδικευµένα 
προγράµµατα αντιµετώπισής τους, που θα περιλαµβάνουν κατηγοριοποιήσεις 
ανάλογα µε την επικινδυνότητα και τη σηµασία τους και θα εξοπλίζουν το 
προσωπικό συντήρησης µε συγκεκριµένες οδηγίες χειρισµού των ειδών. Πάντα 
µε γνώµονα αφενός την προστασία των µνηµείων και των ανθρώπων και 
αφετέρου των σπάνιων και προστατευτέων φυτικών ειδών. Τέτοια προγράµµατα 
µάλιστα µπορούν να βρουν εφαρµογή σε οποιεσδήποτε λίθινες υποδοµές. 

‘Όλα τα παραπάνω θα πρέπει φυσικά να βασίζονται σε διεπιστηµονικές 
συνεργασίες. Αρχαιολογικές υπηρεσίες-συντηρητές από τη µια και συστηµατικοί 
βοτανικοί-εθνοβοτανικοί-γεωτεχνικοί από τη άλλη µπορούν να επιτύχουν την 
αρµονική συνύπαρξη και ανάδειξη φύσης-αρχαιολογικών χώρων. Τέτοια 
προσπάθεια ήδη έχει ξεκινήσει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. 
 



	
14 

 
Β΄ Μέρος: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
 

 
Στ. Δασκαλάκης1,  Μ. Παύλου2  & Σ. Παπιδά3 

1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάµενος Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

2, 3 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

Η αυτοφυής βλάστηση συνδέεται άρρηκτα µε το αρχαιολογικό τοπίο, το οποίο 
συχνά αποτελεί οικοσύστηµα πλούσιο σε βιοποικιλότητα µε ενδηµικά αυτοφυή 
φυτά που προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Χαρακτηριστικά, από τα 6620 είδη της ελληνικής χλωρίδας, πάνω από 300 
έχουν καταγραφεί στον λόφο της Ακρόπολης των Αθηνών. 

Όµως η ανεξέλεγκτη βλάστηση αποτελεί έναν από τους σοβαρούς βιοτικούς 
παράγοντες υποβάθµισης των µνηµείων. Η χρήση βιοκτόνων για την 
καταπολέµησή της εγείρει σειρά σοβαρών ζητηµάτων που άπτονται της 
τοξικότητας των προϊόντων, της ασφάλειας χρηστών και επισκεπτών, του 
περιβάλλοντος και των υλικών των αρχαίων καταλοίπων. 

Για την προστασία των µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αρµοδιότητάς της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σχεδιάζει υπεύθυνα 
προγράµµατα διαχείρισης της βλάστησης και συντήρησης των µνηµείων µε 
περιβαλλοντικά κριτήρια, αποφεύγοντας τη χρήση ζιζανιοκτόνων και τοξικών 
υλικών συντήρησης. 
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Γ. Κούρος1 

1 Χηµικός 

Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας,  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

«ΑΦΡΙΖΟΝΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ»: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 
ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ 

 

Η εικόνα που αντίκριζε κανείς µέσα σε εκείνον τον ξεχασµένο αποθηκευτικό 
χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου είχε προγραµµατιστεί µια 
συστηµατική απογραφή, ήταν τόσο αποκρουστική, ώστε προκαλούσε αµέσως 
τον φόβο: διαβρωµένα δοχεία µε αφρισµένα αντιδραστήρια, τοξικά τα 
περισσότερα από αυτά, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιµα να ενώσουν τα στοιχεία 
τους σε αντιδράσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες. Να λοιπόν το σκηνικό του 
σεναρίου ενός ατυχήµατος, κάποιου από τα πολλά που συµβαίνουν κατά 
καιρούς στους χώρους των χηµικών εργαστηρίων, που ωστόσο δεν θα έπρεπε 
σε καµιά περίπτωση να επιτρέψουµε να γραφτεί.  

Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα παράδειγµα προς αποφυγή: µια δυνητικά 
επικίνδυνη αποθήκευση ασύµβατων αντιδραστηρίων και τις απρόσµενες 
επιπτώσεις που αυτή θα µπορούσε να έχει. Περιγράφει επίσης και τις δικές µας 
αντιδράσεις µπροστά στο περιστατικό αυτό, ευτυχώς πριν µας προλάβουν οι 
αντιδράσεις όλων εκείνων των τοξικών χηµικών ενώσεων που διατηρούσαµε για 
τόσο καιρό. «Πρίν τι κακόν παθέειν», ακολουθώντας και την Οµηρική 
συµβουλή. 
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Γ. Κακαβάς1,  Ν. Κατσικώστα2  &  Ε. Κοντού3 

1 Αρχαιολόγος, Ph.D., Προϊστάµενος Νοµισµατικού Μουσείου 

2 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΜA Μουσειακές Σπουδές,                        
Προϊσταµένη Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

3 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Νοµισµατικό Μουσείο, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 
ΓΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘90 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. 

 

Το Εργαστήριο Συντήρησης του Νοµισµατικού Μουσείου επιδεικνύει σταθερά 
από το 1992 επαγγελµατισµό στο θέµα της ορθής διαχείρισης τόσο των χηµικών 
αποβλήτων που προκύπτουν από τους χηµικούς καθαρισµούς όσο και των 
φύλλων µόλυβδου που χρησιµοποιούνται στη στερεωτική ηλεκτρολυτική 
αναγωγή του µόλυβδου. 

Το poster περιλαµβάνει το χρονικό της συστηµατικής πρακτικής που 
εφαρµόστηκε µε σταθµούς: το 1992 (έρευνα για τη σωστή πρακτική φύλαξης 
των χρησιµοποιηµένων χηµικών αντιδραστηρίων και διαλυτών και συγκέντρωσή 
τους σε ασφαλή αποθήκη του Μουσείου), το 1999 και 2000 (αναζήτηση 
δηµόσιου φορέα και στη συνέχεια εύρεση εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων µε 
τη λήψη προσφορών και την υπογραφή συµβολαίου), το 2002 (η πρώτη 
αποστολή 130 κιλών χηµικών) και το 2012 (η δεύτερη αποστολή 80 κιλών 
χηµικών και χρησιµοποιηµένων φύλλων µόλυβδου). Επίσης παρουσιάζονται οι 
διαδικασίες που πραγµατοποιήθηκαν την εικοσαετία 1992-2012 και αφορούν σε 
αγορά εξοπλισµού, αλληλογραφία µε συναδέλφους που αναζητούσαν σχετικές 
πληροφορίες καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. 
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Δ. Καραµουζάς1,  Γ. Παππάς2  &  Μ. Στρουµπούλης3 

1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

2 Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταµένη Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  

3 Μηχανικός Οικονοµίας & Διοίκησης, Management Engineering M.Sc, Μηχανικός Πωλήσεων 
Watera Hellas AΒΕΕ 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,  
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα», ΕΦΑ Εύβοιας, ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ 
 

Η συντήρηση και προστασία των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης είναι 
απαραίτητες διαδικασίες. Σε ίδιο ή ακόµη µεγαλύτερο βαθµό απαραίτητη είναι 
και η προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. Οτιδήποτε 
αποβάλλεται από τα υλικά και τις εργασίες συντήρησης, επιβάλλεται να είναι στο 
µέγιστο βαθµό ελεγχόµενο. 

Εδώ εξετάζεται η περίπτωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας, 
εγκατεστηµένου σε µία περιοχή της οποίας η φυσιογνωµία διαχρονικά ταυτίζεται 
µε την παρουσία και τη διαχείριση του νερού. Το µουσείο γειτνιάζει µε την πηγή 
της Αρέθουσας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι βασικοί πυρήνες κατοίκησης 
αναπτύχθηκαν διαχρονικά γύρω από την πηγή αυτή. Στην Αρχαιότητα, στην 
περιοχή εντοπίζονται η αγορά, το κέντρο της δηµόσιας ζωής, το λατρευτικό 
κέντρο και το λιµάνι. Στα τέλη του 19ου αιώνα, εγκαθίσταται η βιοµηχανική 
ζώνη της Χαλκίδας. Ένα από τα εργοστάσια, το οινοπνευµατοποιείο 
«Αρέθουσα», πρόσφατα µετατράπηκε σε µουσείο. Επιπλέον, ανεγέρθηκε νέο 
κτήριο προκειµένου να στεγάσει τις υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
(γραφεία, εργαστήρια συντήρησης, αποθήκες). Οι εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισµός των εργαστηρίων περιλαµβάνουν, εκτός των άλλων, τεχνολογία 
παροχής ποιοτικού νερού και αποβολής υδατικών διαλυµάτων, διαθέτοντας 
ειδικό σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων τους, ελαχιστοποιώντας τα επιβλαβή 
απόβλητα, ώστε να είναι «φιλικά» µε το περιβάλλον. 

Ποια τελικά είναι τα πλεονεκτήµατα αυτής της διαχείρισης και πώς η περίπτωση 
της Αρέθουσας συµβάλει στην τεχνογνωσία για τον εξοπλισµό και τις κτηριακές 
υποδοµές; 
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Δ. Καρολίδης1 

1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας,  
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

H αποστολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων τη φύλαξη, συντήρηση και προβολή των πολιτιστικών αγαθών 
που φυλάσσονται σε αυτό, µε σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις συλλογές 
του, στις παρούσες και στις µελλοντικές γενιές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο 
εργαζόµενος, οι αρχαιότητες και το περιβάλλον, αποτελούν για το µουσείο ένα 
τρίπτυχο µε κοινό χαρακτηριστικό την «προστασία». Ειδικότερα και σε ό,τι 
σχετίζεται µε την επεµβατική και προληπτική συντήρηση των συλλογών του 
µουσείου, η προστασία και ασφάλεια του εργαζόµενου συντηρητή κατά την 
εργασία του µέσα στον χώρο του µουσείου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
έργου που παράγει καθώς και η ποσότητα και ποιότητα των πόρων που 
αναλώνει στην προσπάθειά του να διαφυλάξει τις συλλογές του µουσείου, 
αντιµετωπίζονται ως ενιαία πρακτική υψηλής προτεραιότητας στον δρόµο για 
την επίτευξη των στόχων του ΑΜΘ. 
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Ε. Ευσταθίου1,  Ά. Καρακάση2  &  Β. Χαραµπάτη3 

1, 2 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

3 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταµένη Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΕΦΑ Κοζάνης, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ 

 

Τα χηµικά απόβλητα ενός εργαστηρίου συντήρησης αποτελούν µια σηµαντική 
κατηγορία αποβλήτων υψηλής επικινδυνότητας, καθώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις συγκαταλέγονται χηµικές ουσίες µε µεγάλη τοξική δράση. Λόγω της 
επικινδυνότητάς τους, οι συντηρητές πρέπει να τα διαχειρίζονται τηρώντας 
όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους ίδιους, αλλά και για τη δηµόσια υγεία.  

Στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, υπήρχαν 
µεγάλες ποσότητες τέτοιων αποβλήτων, τα οποία φυλάσσονταν σε κατάλληλα 
σηµασµένα δοχεία, σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης.  

Μετά από πρωτοβουλία των συντηρητών, έγινε έρευνα για το πώς θα ήταν 
εφικτή η διαχείρισή τους για να αποµακρυνθούν από το εργαστήριο και να 
εξουδετερωθούν µε ασφάλεια.  

Έτσι, αποφασίστηκε η συνεργασία µε την εταιρία POLYECO, η οποία είναι ειδική 
σε τέτοιου είδους εργασίες. Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε από τους συντηρητές 
ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αποβλήτων και, στη συνέχεια, υπάλληλοι 
της εν λόγω εταιρίας, µε κατάλληλο εξοπλισµό αποµάκρυναν όλα τα 
εργαστηριακά απόβλητα από τον χώρο προσωρινής φύλαξής τους.  
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Ε. Λαϊνίδου1,  Μ. Δάρρα2,  Ε. Σέγκλια3  &  Μ. Ζάρρα4 

1 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταµένη Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

2,3 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

4 Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
 

Εν όψει της ηµερίδας µε τίτλο «Συντηρητές σε κίνδυνο: Προστατεύοντας την 
πολιτιστική µας κληρονοµιά, καταστρέφουµε το περιβάλλον;» η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα παρουσιάσει τις πρακτικές που ακολουθεί σχετικά µε 
τη διαχείριση των χηµικών απορριµµάτων συντήρησης, µε συνιστώσα την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των 
συντηρητών που απασχολούνται στην υπηρεσία µας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ροδόπης, όντας µία υπηρεσία η οποία στεγάζει «εργαστήριο συντήρησης µε 
οικολογική συνείδηση», στα πλαίσια της διαχείρισης των χηµικών αποβλήτων 
συντήρησης προέβαινε στη συλλογή και αποθήκευσή τους και στη συνέχεια στη 
διάθεσή τους σε πιστοποιηµένη επιχείρηση διαχείρισης χηµικών αποβλήτων, 
όπου ακολουθούσε η καταστροφή τους. Στόχος µας είναι να πραγµατοποιηθεί η 
διαχείρισή τους µε την πρακτική της εξουδετέρωσης σε συνεργαζόµενη Εφορεία 
Αρχαιοτήτων γειτονικού νοµού. Η καλλιέργεια της «πράσινης» κουλτούρας έχει 
ως άξονα τον σεβασµό των πολιτιστικών αγαθών που συντηρούνται κάθε φορά, 
µε τη χρήση των καταλληλότερων και λιγότερο επιβλαβών υλικών και µεθόδων. 
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Μ. Κόκοτος1,  Μ. Παγώνης2  &  Φ. Αλεξοπούλου3 
1 Ηλεκτρολόγος, Τµήµα Συντήρησης Μηχανολογικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων και 

Εξοπλισµού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 

2 Μηχανολόγος, Τµήµα Συντήρησης Μηχανολογικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων και 
Εξοπλισµού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 

3 Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τµήµα Συντήρησης Έργων Tέχνης 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Στο Εργαστήριο Συντήρησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη 
Αθήνα έχει εγκατασταθεί και είναι σε λειτουργία ένα σύστηµα επεξεργασίας 
εργαστηριακών αποβλήτων που περιλαµβάνει: 

• Δεξαµενή συλλογής αποβλήτων 
• Αναδευτήρα για την ανάµιξη των αποβλήτων και των χηµικών 
• Υπολογιστή µέτρησης του pH 
• Αισθητήριο pH σε εµβαπτιζόµενη θήκη 
• Δοσοµετρική αντλία οξέος µε κάδο χηµικού 
• Δοσοµετρική αντλία βάσης µε κάδο χηµικού 
• Ηλεκτροβάνα εκκένωσης 
• Σύστηµα µέτρησης στάθµης δεξαµενής 
• Συναγερµό 
• Πίνακα αυτοµατισµού 

Περιλαµβάνει ακόµα 2 αντλίες, µία ανάδευσης, όπου διακινεί τα υγρά του 
κάδου, και µία εκκένωσης, όπου διοχετεύει τα υγρά από τον κάδο στο σύστηµα 
αποχέτευσης όταν πρόκειται για υπόγεια εγκατάσταση.  

Η λειτουργία του συστήµατος έχει ως εξής:  

Τα απόβλητα του εργαστηρίου συγκεντρώνονται σε έναν κάδο στο υπόγειο του 
κτηρίου. Από αυτό τον κάδο δείγµατα οδηγούνται προς το πεχάµετρο και 
ανάλογα µε τη µέτρηση, αν δηλαδή το διάλυµα είναι οξύ ή βάση σύµφωνα µε 
τον χηµικό τύπο της εξουδετέρωσης: οξύ + βάση ! άλας + νερό,                  
δύο δοσοµετρητές διοχετεύουν το αντίστοιχο χηµικό στον κάδο:    

• βάση, υδροξείδιο του νατρίου (ΝaΟΗ) εάν η µέτρηση είναι µικρότερη από 
<7 pH και  

• οξύ, θειικό οξύ (H2SO4) εάν η µέτρηση είναι µεγαλύτερη από >7 pH. 
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Όταν το διάλειµµα στον κάδο αποκτήσει ουδέτερο pH = 7, τότε ενεργοποιείται η 
αντλία εκκένωσης του κάδου όπου διοχετεύει το διάλυµα του κάδου στο δίκτυο 
αποχέτευσης. 
 

Ενδεικτική τιµή κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας από την 
www.intelwater.gr  

(Aλέξανδρος Σίµογλου Δρ. Χηµικός Μηχανικός ,Intel Water ΕΠΕ) 

Το κόστος εγκατάστασης είναι της τάξης των 5.000-10.000€ 

Το κόστος συντήρησης είναι περίπου 2-3€/ηµέρα 
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Χορηγοί Ηµερίδας 

       

 

 

 

      

 

      

 

     

 

 


