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Collections Care Co.
Σύμβουλοι προληπτικής συντήρησης μουσειακών συλλογών

http://www.collectionscare.com

Polyptychon Υπηρεσίες Πολιτισμού
Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
Συμβουλευτική, μελέτες, οπτική επικοινωνία, ψηφιακές εφαρμογές

www.polyptychon.gr
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CC APP
Ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή-εργαλείο για την 
αποτελεσματική διαχείριση και προστασία μουσειακών συλλογών 
και συλλογών αντικειμένων τέχνης από τις εννέα βασικές 
κατηγορίες φθοράς (π.χ. πυρκαγιά, φυσική καταστροφή, 
ακατάλληλη θερμοκρασία και σχετική υγρασία).

Αποστολή της προληπτικής συντήρησης είναι η επικέντρωση σε 
μέσα διατήρησης που θα αποτρέψουν ή θα ελαττώσουν τη 
φθορά-διάβρωση των αντικειμένων ελέγχοντας το περιβάλλον της 
συλλογής.

Η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μουσείου ή 
συλλογής είναι η αφετηρία για τη δημιουργία διαφορετικών 
σεναρίων που οδηγούν στην επιλογή της "βέλτιστης" λύσης.

Η Προληπτική Συντήρηση δεν απαιτεί απαραίτητα πολυδάπανες ή 
περίπλοκες διαδικασίες και μεθόδους και αποτελεί έμπρακτη 
επιβεβαίωση ότι η συνολική πρόληψη της συλλογής είναι 
χρησιμότερη και μακροπρόθεσμα οικονομικότερη της θεραπείας 
ενός μεμονωμένου αντικειμένου.

COLLECTIONS CARE APP
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� Η προληπτική συντήρηση βασίζεται κυρίως σε αντίληψη 
 (νοοτροπία) και σε εφαρμογές ρουτίνας που μπορούν να 
 υλοποιηθούν άμεσα και οικονομικά 
� Δεν απαιτείται πάντα υψηλό κόστος ή ειδικούς για την 
 εφαρμογή προληπτικών διαδικασιών αλλά μια γενικότερη 
 στοχευμένη προσέγγιση  ακόμα και από μη εξειδικευμένο 
 προσωπικό.
� Δεν απαιτείται απαραίτητα υψηλό κόστος για να επιτευχθεί 
 ένα ασφαλές περιβάλλον για τη συλλογή 
� Αυξημένη προστασία των συλλογών απο τους εννέα
 βασικούς παράγοντες φθοράς

Η εφαρμογή ήρθε για να ενισχύσει αυτό το κενό και να βοηθήσει 
στο σχεδιασμό στρατηγικών διατήρησης μουσειακών συλλογών με 
απλές αλλά παράλληλα υψηλών προδιαγραφών μεθόδων 
πρόληψης. 

Το CC App ειναι σύμμαχος του συντηρητή, του επιμελητή, του 
αρχαιολόγου  υπηρετώντας την αποστολή ενός μουσείου που είναι 
η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η 
ασφαλής παράδοσή της στις επόμενες γενιές. 

COLLECTIONS CARE APP



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ COLLECTIONS CARE ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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Εισαγωγή στην Αξιολόγηση 
Κινδύνων και συνεχής έρευνα 
και εξειδίκευση απο το 2009

Πρόταση στην ΓΓΕΤ, το 2010, 
σε Πρόγραμμα επιδότησης απο 
το ΤΠΕ και το ΕΣΠΑ. Έγκριση 
του Έργου με τίτλο: «Σενάρια 
ρίσκων και στρατηγικές 
διατήρησης μουσειακών 
συλλογών» σε συνεργασία με 
το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (που έδρασε σαν το 
μουσείο-partner) του Έργου

Ανάληψη και διαχείριση του 
Έργου στη διετία 2012-2014
σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ.
Ερευνητική ροή του Έργου: 
1. καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης του μουσείου και 
της συλλογής,
2. χωρισμός της συλλογής σε 
τμήματα (collection units),
3. εντοπισμός των κινδύνων 
για το κάθε τμήμα συλλογής 
ξεχωριστά και καταχώριση
των πληροφοριών σε βάση 
δεδομένων,
4. ανάλυση των κινδύνων για 
το κάθε τμήμα συλλογής,
5. αξιολόγηση κινδύνων και
6. εφαρμογή προληπτικών 
διαδικασιών.

Συνεχής εξέλιξη της 
εφαρμογής με την 
ενσωμάτωση νέων σεναρίων 
κινδύνων και αναβαθμίσεων 
και εφαρμογές σε μουσειακά 
περιβάλλοντα.

COLLECTIONS CARE APP
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� Ανάλυση, Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων (Risk Analysis, 
 Risk Assessment, Risk Management).
� Προσδιορισμός του μεγέθους κινδύνου απο εννέα βασικές 
 κατηγορίες φθοράς που μπορεί να υποστεί μια μουσειακή 
 συλλογή
� Η μέθοδος προσφέρει προτεραιοποιήση (ιεραρχηση) των 
 κινδύνων που απειλούν τη συλλογή και πρόβλεψη στην 
 απώλεια της αξίας της συλλογής (π.χ. χρηστική, ιστορική) με 
 αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη διαχείριση της σε επίπεδο 
 πρόληψης αλλα και της διαχείρισης χρηματικών πόρων του 
 μουσείου.

COLLECTIONS CARE APP

Φωτισμός και 
υπεριώδης
ακτινοβολία

Ακατάλληλη
θερμοκρασία

Φωτιά

Εγκληματική
ενέργεια

Νερό Φυσική 
καταστροφή

Ακατάλληλη
σχετική υγρασία

ΡύπανσηΠαράσιτα



ΚΟΣΤΟΣ
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3.000 ευρώ + ΦΠΑ

COLLECTIONS CARE APP

Πληροφορίες για το ερευνητικό έργο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Ερευνητική βιβλιογραφία

Ερωτηματολόγιο αξιολογησης κινδύνων

Αναζήτηση σεναρίων κινδύνων

Οδηγός εφαρμογής αξιολογησης κινδυνων

Προτάσεις πρόληψης και αντιμετωπισης κινδυνων

Συμβουλευτική υπηρεσία



Explore the interface
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Αναζήτηση σεναρίων 
Στη βάση υπάρχουν εκατό (100) 
σενάρια και ετοιμάζονται ήδη αλλα 
πενήντα (50).
 
Η βάση ανανεώνεται συνεχώς με νέα 
σενάρια που αναλύει η επιστημονική 
ομάδα προκειμένου να καλυφθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες 
περιπτώσεις.

COLLECTIONS CARE APP
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ -
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατηγορία Φθοράς

Ανεπαρκές σύστημα πυρασφάλειας

Μουσειακό Τμήμα

Βρέθηκαν 1 αποτέλεσμα

Τύπος συλλογής Υλικά

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣ

Λέξι κλειδί

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Φωτιά ...Εκθεσιακός χώρος ...

ENUSERNAMECOLLECTIONS CARE APP
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Oδηγός εφαρμογής 
αξιολόγησης κινδύνων 
Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: 
Θεωρία και Πρακτική μεθοδο

COLLECTIONS CARE APP
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ -
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Oδηγός εφαρμογής 

αξιολόγησης κινδύνων 

Πατήστε στα παρακάτω κουμπιά για να διαβάσετε τους οδηγούς.

ENUSERNAMECOLLECTIONS CARE APP

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Σχήμα 2. Πίνακας αξιολόγησης των κινδύνων από μία ιδιωτική συλλογή ζωγραφικής στην Urla της Τουρκίας (ανάλυση της εταιρείας Collections Care Co.) 

11.010.0100.01000.0

Physical Forces 1

Physical Forces 2

Fire 1

Water 1

Water 2

Water 3

Criminals 1

Criminals 2

Pests 2

Contaninants 2

Contaninants 3

Litht and UV 3

Incorrect Temperature 2

Incorrect RH 2

Incorrect RH 3

Custodial Neglect

AGENTS OF DETERIORATION

LOGARITHMIC SCALE

0.04

0.001

0.04

0.034

0.054

0.0081

0.1771

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

CC APP USER INTERFACE
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Oδηγός εφαρμογής 
αξιολόγησης κινδύνων 

7

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση κινδύνων των συλλο-
γών είναι ο προσδιορισμός, με απλούς μαθηματι-
κούς υπολογισμούς, του μεγέθους κινδύνου για
κάθε μία από τις εννέα βασικές κατηγορίες φθορών
που μπορεί να υποστεί η συλλογή του μουσείου
(Waller, 1995: 21). Με βάση την αξιολόγηση των κινδύ-
νων υπολογίζεται η απώλεια στην αξία της συλλογής
(ιστορικής και χρηματικής) για μία περίοδο πρόβλε-
ψης 100 ετών. Έπειτα συγκρίνονται οι υπάρχοντες
κίνδυνοι, με σκοπό την ιεράρχηση των προτεραιοτή-

των διατήρησης της συλλογής (Waller, 2005: 234).
Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια την αποτελεσματική
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του μουσείου
κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον συνολικό κίν-
δυνο φθοράς για τη συλλογή (Διαχείριση Κινδύνων).
Η μέθοδος αυτή μακροπρόθεσμα μειώνει σε πολύ
μεγάλο ποσοστό τον συνολικό κίνδυνο φθοράς της
συλλογής, ενώ ταυτόχρονα καταλήγει σε υψηλές
προδιαγραφές ανάδειξης και αποθήκευσης του μου-
σειακού υλικού (Σχήμα 1).

2. Η σημασία της αξιολόγησης κινδύνων μουσειακών συλλογών

Σχήμα 1. Η σημασία της αξιολόγησης
κινδύνων για μία μουσειακή συλλογή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σύμβουλοι Συντήρησης & Διαχείρισης 

Συλλογών Mουσείων & Έργων Τέχνης

Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24

T +30 2310 906978

Μ +30 6951 002660

Ε info@collectionscare.com

W www.collectionscare.com

COLLECTIONS CARE CO.

ΟΔΗΓΟΣ
Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Η Σ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
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Εγχειρίδιο Προτάσεων 
Πρόληψης
Το manual αποτελεί ενα χρήσιμο 
εργαλείο για την εφαρμογή μεθόδων 
πρόληψης σε μουσειακές συλλογές, 
την οργάνωση μόνιμων και περιοδικών 
εκθέσεων καθώς και για γρήγορες ad 
hoc λύσεις στο μουσειακό ή άλλο 
εκθεσιακό περιβάλλον.

COLLECTIONS CARE APP
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ -
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να διαβάσετε το εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο προτάσεων 

πρόληψης και 

αντιμετώπισης κινδύνων για 

μουσειακές συλλογές

ENUSERNAMECOLLECTIONS CARE APP

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



CC APP USER INTERFACE

11

Εγχειρίδιο Προτάσεων 
Πρόληψης
Ανα κατηγορία φθοράς δίνονται απλοί 
αλλά και περισσότερο σύνθετοι 
μέθοδοι πρόληψης (π.χ. 
πυροπροστασία). Ειναι εύχρηστο και 
ακολουθεί τις τελευταίες διεθνείς 
τάσεις στην προληπτική συντήρηση, 
ενώ παράλληλα προτείνει υλικά και 
εξοπλισμό που υποστηρίζουν το 
σχεδιασμό στρατηγικών διατήρησης 
μουσειακών συλλογών.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 
οικονομικούς τρόπους πρόληψης, 
προκειμένου να είναι εφικτοί και 
βιώσιμοι από τα μουσεία στο σύνολό 
τους.

COLLECTIONS CARE APP
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Εικόνα 4. Στην εικόνα παρουσιάζονται διάφορες
μέθοδοι διασφάλισης της σταθερότητας των
αντικειμένων στο εκθεσιακό περιβάλλον του
μουσείου. Στην κορυφή της εικόνας από αριστερά
φαίνεται η τοποθέτηση οδοντικού κεριού (dental
wax) για το γυάλινο αντικείμενο. Για το μεσαίο
γυάλινο αντικείμενο χρησιμοποιείται απλή πετονιά
για ψάρεμα η οποία περιβάλλει τη βάση και το
λαιμό του αντικειμένου και δένεται στις οριζόντιες
και κάθετες επιφάνειες της προθήκης. Για το
αντικείμενο δεξιά χρησιμοποιείται πλαστικό σύρμα
το οποίο περιβάλλει το λαιμό του αντικειμένου και
δένεται σε ελάσματα που έχουν τοποθετηθεί στην
κάθετη επιφάνεια της προθήκης
(http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-
e-74reducing-risks-nonstructural-earthquake-damag
e-chapter-6).
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1) Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι
τοποθετημένοι σε στρατηγικά σημεία του κτιρίου
και να είναι εύκολα προσβάσιμοι και σε εμφανή
σημεία. Επίσης, οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να
ελέγχονται σε ετήσια βάση και να γίνεται η
απαραίτητη αναγόμωσή τους.

2) Θα πρέπει να υπάρχει ασύρματη σύνδεση των
συστημάτων πυρασφάλειας με την πυροσβεστική
έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε
ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς.

3) Το μουσείο θα πρέπει να επικοινωνήσει με την
πυροσβεστική αρχή της περιοχής στην οποία
ανήκει και να παραδώσει αντίγραφο των
αρχιτεκτονικών σχεδίων του κτιρίου. Με τον
τρόπο αυτό η πυροσβεστική θα γνωρίζει
επακριβώς τη θέση των συλλογών και τυχόν
ιδιαιτερότητες του κτιρίου προκειμένου να
αντιμετωπιστούν ζητήματα πρόσβασης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

4) Θα πρέπει να κανονιστεί συνάντηση με την
πυροσβεστική αρχή για να γνωρίσουν από κοντά
τους χώρους του μουσείου και τις όποιες
ιδιαιτερότητες έχει προκειμένου να καταρτιστεί
επιχειρησιακό πλάνο σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς.

5) Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από την πυροσβεστική
να γίνεται τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση
στο προσωπικό του μουσείου για την σωστή και
έγκαιρη αντίδρασή του σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το ιδανικό είναι να οργανώνεται η εκπαίδευση
του προσωπικού του μουσείου στη χρήση
πυροσβεστήρων από την πυροσβεστική αρχή
κάθε 5 χρόνια, αλλά και να καταρτιστεί σχέδιο
δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και να
εφαρμόζεται ως άσκηση από το προσωπικό κάθε
5 χρόνια. Η γνώση της χρήσης πυροσβεστήρων
και η κατάρτιση σχεδίου δράσης μπορεί να
σώσουν τη συλλογή στο αρχικό στάδιο της
φωτιάς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Σύμβουλοι Συντήρησης & Διαχείρισης 

Συλλογών Mουσείων & Έργων Τέχνης

Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24

T +30 2310 906978

Μ +30 6951 002660

Ε info@collectionscare.com

W www.collectionscare.com

COLLECTIONS CARE CO.
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Συμβουλευτική Υπηρεσία
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνεται εξειδικευμένη 
συμβουλευτική υπηρεσία στα παρακάτω πεδία:

� Ανάλυση και ερμηνεία των περιβαλλοντικών 
 παραμέτρων των αποθηκευτικών και εκθεσιακών 
 χώρων του μουσείου, από τρέχοντα και παρελθόντα 
 καταγεγραμμένα περιβαλλοντικά δεδομένα.
� Γενικές προτάσεις για την ασφαλή έκθεση και 
 αποθήκευση των αντικειμένων της συλλογής.
� Συμβουλές για τη στήριξη, τοποθέτηση, μετακίνηση, 
 χειρισμό και συσκευασία αντικειμένων της συλλογής.
� Συμβουλές για τις συνθήκες φωτισμού, ασφάλειας και 
 για την προστασία από ακατάλληλη θερμοκρασία, 
 σχετική υγρασία, πλημμύρα, πυρκαγιά, παράσιτα και 
 ατμοσφαιρικούς ρύπους.

 

� Προτάσεις για τη διαχείριση του κλιματικού 
 περιβάλλοντος του μουσειακού χώρου.
� Συμβουλές για κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης και 
 έκθεσης της συλλογής.
� Καθοδήγηση και έρευνα αγοράς σε προδιαγραφές 
 και κόστη μουσειακού εξοπλισμού και υλικών 
 προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης. 
� Συμβουλές για ενέργειες ρουτίνας πρόληψης κινδύνων 
 για το μουσειακό χώρο που να εφαρμόζεται από το 
 προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.


