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Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (676) 

Το Τμήμα 

Το Τμήμα με το νόμο 4521/2018 εντάχτηκε στο  Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Αθήνας. 

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, ιδρύθηκε το 1985. Έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή στην  Ανώτατη 

Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως 

πρωτοπόρο Τμήμα, στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της 

Συντήρησης της  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο 

και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής. 

Σκοπός 

Η εκπαιδευτική και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, στηρίζεται στο 

πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από τη 

συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του  Προγράμματος  Σπουδών, τη 

στελέχωση του Τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες με υψηλά 

ακαδημαϊκά προσόντα και διεθνή αναγνώριση, τη λειτουργία τριών 

θεσμοθετημένων  Ερευνητικών Εργαστηρίων, τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων 

και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο και τη συμμετοχή 

του Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-

Αποκατάσταση EΝCoRE. 

Σημαντικότατη είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και 

διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία είχε την επιστημονική 

ευθύνη, και τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία και με άλλα AEI και Ερευνητικά 

Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και μελών ΔΕΠ, ERASMUS και 

ERASMUS+. 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Σκοπός του ισχύοντος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, είναι η παροχή 

υψηλής στάθμης ανώτατης  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στις γνωστικές 

περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τις επεμβάσεις συντήρησης, την 

προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης. Η 

εκπαίδευση που παρέχεται, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού υπόβαθρου 

επιστημονικής μεθοδολογίας, στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
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δομείται με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την απόκτηση ειδικών 

γνώσεων, που απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, η 

συμβολή των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, των καλλιτεχνικών 

γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών είναι σημαντική. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το 

Ακαδημαϊκό  Έτος 2017-2018, το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο  «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές», σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Στο site του ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ Αθήνας είναι αναρτημένα τα παρακάτω (2/2019): 

 

Περιγραφή Πτυχιούχου 

Έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων 

ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά 

τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι 

πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες 

συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν: 

Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και 

Έργων Τέχνης. 

Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων 

και Έργων Τέχνης. 

Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων 

συντήρησης. 

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς 

κλάδους και ιδρύματα. 

Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη 

ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

 Ο συντηρητής έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε επέμβαση πάνω στα αντικείμενα της 

ειδικότητάς του, αλλά δεν δημιουργεί νέα πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά αντικείμενα. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης καθορίζει αυτές τις δραστηριότητες. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται από το 

Προεδρικό Διάταγμα 386 του 1989, άρθρο 1, δημοσιευμένο στο φύλλο εφημερίδας 

κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 169/16-6-1989. Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί άδεια εξάσκησης 

επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2557/24-12-97, άρθρο 6. 
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Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να 

ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιδρύματος της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους σπουδαστές ισχυρού 

επιστημονικού - θεωρητικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του 

συγκεκριμένου χώρου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και 

στην πολυσυλλεκτικότητα, όσον αφορά τις τεχνολογικές γνώσεις που οφείλει να 

ενσωματώνει. 

Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σπουδαστές απαιτούν 

διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα βασικών και εφαρμοσμένων θετικών επιστημών 

(φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), θεωρητικών επιστημών 

(αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών 

εφαρμογών. 

Κατά την διάρκεια των οκτώ (8) συνολικά εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν 

θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, 

επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη 

περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής 

Εργασίας. Το όγδοο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκτέλεση πτυχιακής εργασίας, 

ενώ μετά την ολοκλήρωση του εβδόμου εξαμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτική 

6μηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικούς 

φορείς.  

Η πτυχιακή εργασία, πριν από την λήψη του πτυχίου, δίνει την δυνατότητα στο 

σπουδαστή να αποκτήσει εμπειρία της σε βάθος μελέτης ενός θέματος της 

ειδικότητας, είτε με πειραματική είτε με συνθετική εργασία, και με την μελέτη της 

κατάλληλης βιβλιογραφίας. 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά 

εργαστήρια ή άλλους χώρους) της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων μέσα από ομαδική εργασία. 
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Τα μαθήματα: 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KAI TEXNH 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Περιγράμματα μαθημάτων: 

http://www.teiath.gr/userfiles/astefanis/documents/perigrammata1819.zip  

 


