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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 

8.Α1 του Ν.4412/2016) 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Χάρτας της Βενετίας, η τεκμηρίωση αποτελεί βασική 

υποχρέωση στη διαδικασία της αποκατάστασης ενός μνημείου. Η Επιτροπή 

Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, από το 1975, οπότε ανέλαβε την οργάνωση 

και  παρακολούθηση των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της 

Ακρόπολης, έδωσε ιδιαίτερο βάρος τόσο στο είδος και στις μεθόδους παραγωγής 

των τεκμηρίων  όσο και στους τρόπους αποθήκευσης και  διαχείρισής τους.  

Στο πλαίσιο των σύγχρονων επεμβάσεων, που πραγματοποιούνται για την 

αντιμετώπιση των βλαβών και την διάσωση του μνημείου, είναι αναγκαία, η 

σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης των 

περιοχών του μνημείου που θα δεχθούν επεμβάσεις πριν και μετά από αυτές. 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση προ των επεμβάσεων είναι αναγκαία προκειμένου να 

διαπιστωθεί το μέγεθος των μετακινήσεων και των παραμορφώσεων και να 

αποτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας  για το μνημείο. Οι περιοχές που 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες φθορές πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, ώστε να 

αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στο εσωτερικό της κατασκευής που πάντοτε 

αποκαλύπτονται κρισιμότερα του αναμενόμενου. Η αποτύπωση μετά την επέμβαση 

τεκμηριώνει την κατάσταση, που θα αποτελέσει αναφορά στην μελλοντική 

παρακολούθηση του μνημείου. Η συγκριτική παράθεση της τεκμηρίωσης πριν και 

μετά τις επεμβάσεις, δείχνει το κατά πόσον κατά την ανασυναρμολόγηση των 

μελών επετεύχθη η επαναφορά τους στις αρχικές τους θέσεις, οπότε και η 

αποκατάσταση της κατασκευής στην αρχικές της διαστάσεις.   

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του  κατάλληλου μέσου αποτύπωσης 

είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της αποτύπωσης- 

τεκμηρίωσης.  

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας επιλογής κατάλληλου μέσου αποτύπωσης 

είναι η απαιτούμενη μεγάλη πιστότητα απόδοσης της υπάρχουσας κατάστασης πριν 

ή μετά τις επεμβάσεις ώστε να δείχνονται με υψηλή μετρητική ακρίβεια τα υλικά, 

τα μορφολογικά και ρυθμολογικά στοιχεία, όπως οι αποκλίσεις των γεωμετρικών 

στερεών από τη κανονικότητα και οι οπτικές εκλεπτύνσεις, αλλά και οι 

παραμορφώσεις του φορέα, οι ζημιές και οι νεώτερες επεμβάσεις στις επιφάνειες 

των αρχιτεκτονικών μελών.  
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Η χρήση ενός πλήρους τρισδιάστατου μοντέλου, δίνει τη δυνατότητα στους 

μελετητές (πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες) παραγωγής πολλαπλών τομών 

σε διαφορετικές θέσεις με ενιαία ακρίβεια.  

Τα ορθοφωτομωσαϊκά συνδυάζουν τη γεωμετρική ακρίβεια του σχεδίου με την 

οπτική – ποιοτική πληροφορία της φωτογραφίας.  

Έτσι η τελική εξειδικευμένη ερμηνεία και σχεδίαση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του αντικειμένου γίνεται από τον τελικό αποδέκτη,  τον πολιτικό 

μηχανικό και  τον αρχιτέκτονα.  

 


