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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

3ο ΧΙΛ. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ - 61100 - ΚΙΛΚΙΣ 

ΤΗΛ. 23410 29876 FAX 23410 29866 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     Κιλκίς 16-1-2019 

Πληροφορίες        Α.Π.: Α.1.4./4 

Γραμματεία Τμήματος: Μαρκόπουλος Χαράλαμπος 

Τηλ: 23410 29876 

 

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας 

Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» (ΑPP9167) 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς στη 

συνεδρίασή της στις 15-1-2019 Πρακτικό 1 (θέμα 3ο), αποφάσισε ομόφωνα τη Συγκρότηση 

του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική», ως εξής: 

 

Επειδή στο Μητρώο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης δεν υπάρχει κανένας 

εκλέκτορας από το Τμήμα, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού σώματος, Τακτικά και 

Αναπληρωματικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ με ίδιο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2 / ΦΕΚ 225 τ. Β΄/31-01-

2017 άρθρο 2 παρ. 2 

 

Τακτικά μέλη 

Εξωτερικά μέλη 

1. Ο κ. Βαρώτσος Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της 

Πολυτεχνικής Σχολής  του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες» διότι το 

γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το καλλιτεχνικό του έργο καλύπτει την ευρύτερη 

περιοχή  της Ζωγραφικής και συνεπώς είναι σε απόλυτη συνάφεια με την προκηρυχθείσα 

θέση. 

ΦΕΚ Διορισμού: 181/12-11-1999 τ. Ν.Π.Δ.Δ. 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19704  

Βιογραφικό: https://architecture.web.auth.gr/βαρώτσος  

email: dromeas2@otenet.gr 

 

2. Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 1068Γ/12.12.2011 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 12076  

Βιογραφικό: http://www./yannisziogas.com/ 

email: yziogas@uowm.gr 
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3. Ο κ. Ζουρουδής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο 

«ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 1034/13-10-2015 ΤΓ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3771 

Βιογραφικό: http://www.zouroudisart.com/blog_single.html 

email: dimitriszouroudis@gmail.com 

 

4. Ο κ. Κοντοσφύρης Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο», διότι τόσο το γνωστικό του 

αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με 

το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 1068/τ.Γ'/12-12-2011.  

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3872  

Βιογραφικό: http://www.harriskondosphyris.com/ 

email: kondosphyris@uowm.gr 

 

5. Ο κ. Κουπέγκος Στυλιανός, καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική», διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, 

καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό 

αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 661/12-7-2012 τΓ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1132  

Βιογραφικό: https://qa.auth.gr/el/cv/koupegos 

email: koupegos@vis.auth.gr 

 

6. Ο κ. Σκαλτσάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της 

ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς 

και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό 

αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 607/τ.Γ/29-3-2018 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 11482 

Βιογραφικό: http://www.asfa.gr/giannis-skaltsas 

email: yskaltsas@yahoo.gr 

 

7. Ο κ. Τσακίρης Γιώργος, Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το 

γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη 

συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 300/16-3-2012 τΓ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3174 

Βιογραφικό: https://qa.auth.gr/el/cv/gtsakiri  

email: gtsakiri@vis.auth.gr 

 

8. Ο κ. Φράγκος Δημήτριος, Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες-Ζωγραφική» 

διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το καλλιτεχνικό/ερευνητικό του έργο είναι 

σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού 256/30-3-2010 τΓ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 7028 
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Βιογραφικό: https://architecture.web.auth.gr/φράγκος  

email: fragkos@arch.auth.gr 

 

9. Ο κ. Χαρβαλιάς Γεώργιος, Καθηγητής στην ΑΣΚΤ Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του 

έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 626/18.06.13 τ. Γ' 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:503 

Βιογραφικό: 

http://www.digitalarts.asfa.gr/stuff/GEORGE%20HARVALIAS/_GEORGE%20HARVALIA

S%20works.html 

email: geo.harvalias@gmail.com 

 

10. Η κ. Χατζησάββα Ερατώ, Επίκουρη  Καθηγήτρια στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό της έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 1363/31.12.12 τ. Γ' 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 23688 

Βιογραφικό: http://www.asfa.gr/erato-hatzisavva 

email: eratart@yahoo.gr 

 

11. Ο κ. Ψυρράκης Λάμπρος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό 

του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 383/13-5-2010 τΓ ΦΕΚ ΜΟΝ 179/10-3-2015 ΤΓ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16510  

Βιογραφικό: https://qa.auth.gr/el/cv/lpsyrrakis 

email: lpsyrrakis@vis.auth.gr 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Εξωτερικά μέλη 

 

1. Ο κ. Σπηλιόπουλος Μάριος, Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της ΑΣΚΤ, με 

γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 12/11.01.08 Τ. Γ' 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 7621 

Βιογραφικό: http://www.asfa.gr/marios-spiliopoulos 

email: spmario17@gmail.com 

 

2. Η κ. Αγγελή Ηώ - Υπαπαντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο 

Σχέδιο-Χρώμα» διότι το γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό 

της  έργο βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας 

θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 490/Γ/10-06-10 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 515  

Βιογραφικό: http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/documents/Aggeli_full_CV.pdf 

email: ioangeli@yahoo.gr 

 

https://architecture.web.auth.gr/φράγκος
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3. Ο κ. Αβαριτσιώτης Θρασύβουλος, Καθηγητής στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο 

Σχέδιο-Χρώμα» διότι το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό 

του έργο βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας 

θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 89/20-05-98  

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 7777  

Βιογραφικό: http://www.teiath.gr/userfiles/astefanis/documents/cv_gr/avaritsiotis_gr.pdf 

email: thrassos@teiath.gr  

 

4. Ο κ. Ξαγοράκης Ζαφείριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της 

ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς 

και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 735/15.07.2013 Τ. Γ' 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 8674  

Βιογραφικό: http://www.asfa.gr/zafos-xagorhs 

email: zafosx@hotmail.com 

 

5. Ο κ. Καστρίτσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ζωγραφική» διότι τόσο το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με το γνωστικό αντικείμενο 

της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 820/τ.Γ’/30-06-2014 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 11858 

Βιογραφικό: http://kastritsis.blogspot.gr/ 

email: kastritsis@yahoo.gr 

 

6. Ο κ. Λασηθιωτάκης Ιωάννης, Καθηγητής στο τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο» διότι το 

γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό του έργο βρίσκεται σε 

απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 25/11-02-99  

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 774  

Βιογραφικό: http://www.gd.teiath.gr/el/hr/bio/Lasithiotakis.pdf 

email: lassith@teiath.gr 

 

7. Η κ. Μουζακίτου Ευφροσύνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» διότι το γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό της έργο βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 312/14-12-05 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19963  

Βιογραφικό: 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/documents/mouzakitou_full_CV.pdf 

email: fmouzakitou@hotmail.com 

 

8. Ο κ. Χαρίσης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ζωγραφική-Σύγχρονες διευρυμένες εκφραστικές μορφές» διότι τόσο το γνωστικό του 

http://www.teiath.gr/userfiles/astefanis/documents/cv_gr/avaritsiotis_gr.pdf
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αντικείμενο, καθώς και το καλλιτεχνικό/ερευνητικό του έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια  με 

το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

και ΦΕΚ Διορισμού: 1414/6-12-2013 τ. Γ΄ 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 22782 

Βιογραφικό: http://christoscharisis.wixsite.com/christos-charisis/greek-bio 

email: ccharis@cc.uoi.gr, ccharisis66@gmail.com 

 

9. Η κ. Τσιλαγά – Ευαγγελία - Μαρίνα, Καθηγήτρια στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο 

Σχέδιο-Χρώμα-Αντίγραφο» διότι το γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και το 

ερευνητικό/καλλιτεχνικό της έργο βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 197/15-10-87 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19832 

Βιογραφικό: http://users.teiath.gr/ltsilaga/  

email: ltsilaga@teiath.gr, marinatsilaga@gmail.com 

 

10. Η κ. Μπενάκη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής 

Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο 

Σχέδιο» διότι το γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό της έργο 

βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού 392/8-11-06. 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 3886  

Βιογραφικό: http://www.gd.teiath.gr/el/hr/bio/Bio_Benaki.pdf 

email: abenaki@teiath.gr 

 

11. Η κ. Ναβροζίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής 

Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρώμα» διότι 

το γνωστικό της αντικείμενο, καθώς και το ερευνητικό/καλλιτεχνικό της έργο βρίσκεται σε 

απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης. 

ΦΕΚ Διορισμού: 403/Γ/13-11-06 

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 11125 

Βιογραφικό: http://www.gd.teiath.gr/el/hr/bio/Navrozidou.pdf  

email: elenanavrozidou@yahoo.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Μπαλουκτσής Αναστάσιος 

Καθηγητής 
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