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Προσωπικές πληροφορίες 

Όνομα: Αγγελική 

Επίθετο: Μπέη 

Ημ. Γέννησης: 12/03/1994 

Διεύθυνση: Αττικής 5, Μαρκόπουλο 

Email: beiageliki@gmail.com 

Τηλέφωνο: 6976618769 

2299025969 

 

Σπουδές: 

 

2019 Πτυχίο από το τμήμα ‘Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης’ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.  

2016-2019 Εκπόνηση πτυχιακής με θέμα ‘Μελέτη συντήρησης ενάλιων ξιφών και 

ξιφιδίου,από τον εμπορικό λιμένα της Ρόδου’. 

2012  Απολυτήριο γενικού λυκείου 

 

 

Επαγγελματική Εμπειρία: 

27/09/2018-20/10/2018- Πρόσληψη ως εξειδικευμένο καταδυτικό προσωπικό, στα 

πλαίσια του προγράμματος BluMed. 

12/09/2018-24/09/2018- Συμμετοχή σε ενάλια αρχαιολογική έρευνα στο αρχιπέλαγος  

των Φούρνων Ικαρίας (Ε.Ε.Α-R.P.M.foundation). Μέρος της καταδυτικής ομάδας και 

της ομάδας συντήρησης. Στα πλαίσια της συντήρησης πραγματοποιήθηκαν πρώτα 

σωστικά επιφανείας, συμπλήρωση δελτίων καταγραφής κατάστασης διατήρησης, 

συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες εύρεσης, αρχικοί μηχανικοί καθαρισμοί, 

φωτογραφική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αποδελτίωση και συσκευασία. Διευθυντής 

έρευνας Γ. Κουτσουφλάκης. 

01/06/2018- 16/06/2018 Συμμετοχή στη συνεργατική έρευνα της Εφορείας Εναλίων 

Αρχαιοτήτων με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και το Instituto ‘Superiore 

per la Conservatione ed il Restauro’ 
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16/10/2017- 16/04/2018 Εξάμηνη πρακτική άσκηση στην Εφορία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων. Εργασία σε κεραμική και χαλκό. 

07/08/2017-18/08/2017- ‘The Helike Project’ στο Αίγιο. Συντήρηση και 

επανασυντήρηση προϊστορικών και ελληνιστικών ευρημάτων από τις αρχαιολογικές 

τομές της αρχαίας Ελίκης. Εργασίες καθαρισμού και στερέωσης- συγκόλλησης στο 

πεδίο, υπό την επίβλεψη του συντηρητή Κωνσταντίνου Κιούση και της αρχαιολόγους 

Ντόρα Κατσονοπούλου.  

09/06/2017-29/06/2017- Συμμετοχή σε ενάλια αρχαιολογική έρευνα στο αρχιπέλαγος  

των Φούρνων Ικαρίας (Ε.Ε.Α-R.P.M.foundation). Μέρος της καταδυτικής ομάδας και 

της ομάδας συντήρησης. Στα πλαίσια της συντήρησης πραγματοποιήθηκαν πρώτα 

σωστικά επιφανείας, συμπλήρωση δελτίων καταγραφής κατάστασης διατήρησης, 

συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες εύρεσης, αρχικοί μηχανικοί καθαρισμοί, 

φωτογραφική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αποδελτίωση και συσκευασία. Διευθυντής 

έρευνας Γ. Κουτσουφλάκης. 

01/03/2017- 31/04/2017- Τρίμηνη πρακτική στο εργαστήριο συντήρησης ενάλιων 

αντικειμένων Arc’Antique στη Νάντη, Γαλλία. Στο πλαίσιο της πρακτικής έγιναν 

εργασίες σε μέταλλο (σίδηρος, χαλκός), οργανικά υλικά (δέρμα, ξύλο) και ενάλια 

συμπύγματα προς συμπλήρωση.  

27/10/2016-7/11/2016- Ενάλια ανασκαφή στη βραχονησίδα Μόδι στον Πόρο. Μέλος 

της ομάδας δυτών και συντήρησης. Στα πλαίσια της συντήρησης πραγματοποιήθηκε, 

πρώτα σωστικά επιφανείας, συμπλήρωση δελτίων καταγραφής κατάστασης 

διατήρησης, συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες εύρεσης, αρχικοί μηχανικοί 

καθαρισμοί, φωτογραφική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αποδελτίωση και συσκευασία. 

Διευθυντής έρευνας Χ. Αγουρίδης 

23-24/7/2016- Ενάλια έρευνα του νότιου Ευβοϊκού. Συμμετοχή στη συσκευασία και 

μεταφορά της κεραμικής (Ι.ΕΝ.Α.Ε-Ε.Ε.Α). Διευθυντής της έρευνας Γ. 

Κουτσουφλάκης. 

7/6/2016-2/7/2016-Συμμετοχή σε ενάλια αρχαιολογική έρευνα στο αρχιπέλαγος 

Φούρνων Ικαρίας (Ε.Ε.Α-R.P.M.foundation).  Στα πλαίσια της συντήρησης 

πραγματοποιήθηκαν πρώτα σωστικά επιφανείας, συμπλήρωση δελτίων καταγραφής 

κατάστασης διατήρησης, συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες εύρεσης, αρχικοί 

μηχανικοί καθαρισμοί, φωτογραφική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αποδελτίωση και 

συσκευασία. Διευθυντής έρευνας Γ. Κουτσουφλάκης. 

13/8/2015-30/8/2015-Συντήρηση ρωμαϊκής έπαυλης στην περιοχή του Μακρύ 

Γιαλού, Κρήτης. Στο πλαίσιο της συντήρησης έγιναν πρώτα σωστικά, φωτογραφική 

τεκμηρίωση, αποτύπωση-καταγραφή οικοδομικής κεραμικής της ρωμαϊκής έπαυλης. 

Σε συνεργασία με τον Ι.Σ.Τ.Α.Π. Υπεύθυνη καθηγήτρια Σ. Χλουβεράκη. 

 

Σεμινάρια: 

03/07/2017-07/07/2017- Συμμετοχή στο σεμινάριο ‘In situ conservation of 

underwater archeological sites: methods and case studies’, Interreg MED programme, 



συνεργασία του Instituto Superiore per la Concervatione ed il Restauraro της Ιταλίας 

και της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων. (Το θεωρητικό έλαβε μέρος στην Αθήνα και 

το πρακτικό στη παλαιά Επίδαυρο) 

 

Δημοσιεύσεις: 

“Tackling the difficulties in the conservation treatment and stabilization of marine 

composite medieval swords” at the 13th ICOM-CC Wet Organic Archaeological 

Materials (WOAM) Working Group Conference - 2016 

V. Argyropoulos, N. Koumparou, A. Bei, M. Giannoulaki, A. Malea, S. Rapti, A. 

Pournou, S.C. Boyatzis, A. Tsompanidis 

The testing of a potassium polyacrylate (water) gel as pretreatment and storage of wet 

marine iron-organic composite artefacts at the Gels in Conservation Conference - 

2017 

V. Argyropoulos1*, A. Bei1, S.C. Boyatzis1 

Documentation and pretreatment of two composite swords from the marine 

environment with the use of gels at the European Network for Conservation- 

Restoration Education Conference (ENCoRE)- 2018. 

Angeliki Bei 

Γνώσεις: 

Καταδύσεις: 26/7/2016- open water, SSI. Εκπαιδευτής Ν. Καρατζάς 

    25/10/2016- advanced open water, SSI. Εκπαιδευτής Ν. Καρατζάς 

    25/10/2016- Nitrox, SSI. Εκπαιδευτής Ν. Καρατζάς 

    02/01/2019- Advanced Nitrox, CMAS. Εκπαιδευτής Ν. Κατατζάς 

 

Δίπλωμα οδήγησης ταχύπλοου 

Δίπλωμα οδήγησης Β Κατηγορίας 

 

Ξένες Γλώσσες: Άριστη γνώση Αγγλικών, επίπεδο FCE 

Μερική γνώση Ισπανικών, επιπέδου Α2 

Γνώσεις Η/Υ:  Άριστη γνώση Η/Υ, word, excel, access, Photoshop, AutoCAD, 8 

χρόνια ιστιοπλοΐας. 

Άλλη επαγγελματική εμπειρία: Πωλήσεις ηλεκτρικών ειδών. 

 



 

 

 

 

 


