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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
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ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ. 62124 
ΤΗΛ. 23210-49337 FAX 23210-49338 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      Σέρρες   16-01-2019 
Πληροφορίες          Α.Π.:                       6  
Δρογαλάς   Αστέριος        
Τηλ: 23210-493337  

       
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος  για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή, του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  Διακόσμησης και Σχεδιασμού 
Αντικειμένων με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό 
Αντικείμενο» (ΑPP9159). 

 
    Η Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  Διακόσμησης και Σχεδιασμού 
Αντικειμένων στη συνεδρίασή της στις 16-01-2019/Πρακτικό 20 (θέμα 1ο), αποφάσισε ομόφωνα τη 
Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό 
Αντικείμενο» ως εξής: 

 
Τακτικά μέλη (Εξωτερικά μέλη) 
 
1) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΖΩΗ,  καθηγήτρια,   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σχολή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,  Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 39/ τ.Γ/ 28-1-2011, 
κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 3909 
E-mail:   zoegeo@teiath.gr  
Site:  http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5342&lang 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «διακοσμητική - αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» το οποίο είναι 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης, περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική 
εσωτερικών χώρων, είναι γενικότερης έννοιας και περιλαμβάνει την διακόσμηση εσωτερικών χώρων 
με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα. Το επιστημονικό έργο εστιάζεται στη θεωρία του 
Σχεδιασµού και της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, διαθέτει δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά 
µε σύστηµα κριτών και δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων µε σύστηµα κριτών στις 
θεµατικές ενότητες διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και 
πλούσιο συγγραφικό έργο. 
 
2) ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  αναπληρωτής καθηγητής,   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 161/Γ/22-2-2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 7072 
E-mail:   svergop@arch.auth.gr 
Site:  http://architecture.web.auth.gr/βεργόπουλος-σταύρος/  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του χώρου» είναι 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, είναι γενικότερης έννοιας και 
εμπεριέχει μέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό την αρχιτεκτονική διαμόρφωση κάθε εσωτερικού 
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χώρου και των αντικειμένων του.  Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο με 
άρθρα σε αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών 
συνεδρίων, συμμετοχές με ανακοινώσεις σε συνέδρια, επιμέλεια εκδόσεων και εκθέσεων 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.  
 
3) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  καθηγήτρια, ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Σχολή 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.,  με γνωστικό αντικείμενο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1278/Γ/3-12-2012, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 7012 
E-mail:   mtheodteiser@hotmail.com  
Site:  http://lib.teiser.gr/staff/theod/  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «μετασχηματισμοί του αστικού χώρου και αρχιτεκτονική πρακτική» το 
οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, περιλαμβάνει την 
αρχιτεκτονική πρακτική η οποία είναι γενικότερης έννοιας και εμπεριέχει και την αρχιτεκτονική 
διαμόρφωση κάθε εσωτερικού χώρου. Η διδακτορική διατριβή διαπραγματεύεται Αρχιτέκτονες και 
Αρχιτεκτονική Πρακτική, έχει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο σε αναγνωρισμένου κύρους 
περιοδικά και συνέδρια και πολυετές αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε μαθήματα αρχιτεκτονικής & 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 
 
4) ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,   καθηγητής  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Σχολή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (DESIGN) 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1799/Β/25-07-2013, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17904 
E-mail:   akouzel@teiath.gr 
Site:  https://teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5345&lang=el  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «Βιομηχανικό Σχέδιο - Design» το οποίο είναι γενικότερης έννοιας, 
συναφές και περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης στον τομέα του 
βιομηχανικού σχεδιασμού για κάθε χρηστικό αντικείμενο το οποίο εντάσσεται μέσα σε έναν 
εσωτερικό χώρο. Διαθέτει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και άρθρα σχετικά με τη θεωρία της 
αρχιτεκτονικής και την βιομηχανική μορφοδοσία του χρηστικού προϊόντος. Στο επιστημονικό του 
έργο εντάσσεται η οργάνωση και επιμέλεια ακαδημαϊκής συνεργασίας του τομέα Σχεδιασμού 
Αντικειμένων με το Ευρωπαϊκό δίκτυο CUMULUS και τον ευρωπαϊκό οργανισμό Ανώτατων Σχολών 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ELIA) 
 
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ,   καθηγητής,   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,  Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  
Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1336/19−11−2013 τ.Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 1120 
E-mail:   elicon@upatras.gr 
Site:  http://www.arch.upatras.gr/#/faculty/professors/380/  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο της «Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων» είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, είναι γενικότερης έννοιας και εμπεριέχει τον γενικότερο 
σχεδιασμό κάθε χρηστικού ή διακοσμητικού αντικειμένου το οποίο βρίσκεται μέσα σε κάθε 
εσωτερικό χώρο. Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο σε συνέδρια και 
επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει επιμεληθεί εσωτερικούς χώρους 
εκθέσεων αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συναφή εκδοτική και 
συγγραφική δραστηριότητα.  
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6) ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  καθηγητής,   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  
Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1200/18-10-2018/ τ. Γ΄., κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18501 
E-mail:   kostman@uth.gr 
Site:  http://www.arch.uth.gr/el/staff/K_Manolidis  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση» είναι γενικότερης έννοιας, 
εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο και είναι συναφές της προκηρυχθείσας θέσης, καθώς οι βασικές 
αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης υπεισέρχονται στον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και κάθε 
χρηστικού ή διακοσμητικού αντικειμένου. Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό 
έργο με άρθρα σε αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, δημοσιεύσεις σε 
βιβλία, μονογραφία και αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
7) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Σχολή 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.,  με γνωστικό αντικείμενο ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 144/3-7-2002, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18464 
E-mail:   ipavlid@teiser.gr 
Site:  http://civil.teicm.gr/M_E_P.aspx  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση –Σχεδιασμός και διαχείριση κτιριακών έργων» είναι 
γενικότερης έννοιας, συναφές και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Η 
οργάνωση και ο σχεδιασμός κτιριακών έργων περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο και την 
αρχιτεκτονική πρακτική του σχεδιασμού κάθε κτιρίου, εμπεριέχουν και την εσωτερική αρχιτεκτονική 
και την διαρρύθμιση του εσωτερικού του χώρου. Διαθέτει διδακτορική διατριβή σε εσωτερικό 
περιβάλλον ειδικών κτιρίων, δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο με άρθρα σε 
αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και πολυετές 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε μαθήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και εσωτερικής αρχιτεκτονικής. 
 
8) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,  καθηγήτρια,  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σχολή 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 244/24-3-2015 τΓ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 8793 
E-mail:   irenasak@arch.auth.gr 
Site:  http://architecture.web.auth.gr/σακελλαρίδου-ειρήνη/  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», είναι γενικότερης έννοιας, συναφές και 
εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ως 
βασικό εργαλείο σχεδιασμού του χώρου εμπεριέχει τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και 
όλων των αντικειμένων, χρηστικών είτε διακοσμητικών, τα οποία συνυπάρχουν και συγκροτούν τον 
κάθε εσωτερικό χώρο. Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο με άρθρα σε 
αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, 
δύο μονογραφίες και αναγνωρισμένο συναφές εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο με διεθνή και 
ελληνικά βραβεία αρχιτεκτονικής  
 
9) ΤΑΤΛΑ ΕΛΕΝΗ,  καθηγήτρια,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σχολή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού Γ’ 695/17.07.2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19249 
E-mail:   lenatatla@yahoo.gr 
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Site:  http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5844&lan 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «Αρχιτεκτονική Θεωρία και Σχεδιασμός», είναι γενικότερης έννοιας, 
είναι συναφές και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Το ερευνητικό 
έργο επικεντρώνεται στη φιλοσοφική θεμελίωση της αρχιτεκτονικής πράξης το οποίο είναι 
γενικότερης έννοιας και περιλαμβάνει την θεωρία και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής εσωτερικού 
χώρου και των αντικειμένων που συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο. Διαθέτει σημαντικό 
δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο σε αναγνωρισμένου κύρους περιοδικά και συνέδρια, 
δημοσιεύσεις σε βιβλία, συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
10) ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,   καθηγητής,     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σχολή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με γνωστικό αντικείμενο 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1799/Β/25-07-2013, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18187 
E-mail:   nchiotin@teiath.gr 
Site:  http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5593&lan 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο είναι «Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στη Διακοσμητική» το 
οποίο είναι γενικότερης έννοιας, είναι συναφές και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυχθείσας θέσης. Η διακοσμητική περιλαμβάνει τον τομέα της αρχιτεκτονικής εσωτερικού 
χώρου όσο και τον τομέα του κάθε αντικειμένου το οποίο εντάσσεται μέσα στο χώρο. Διαθέτει 
σημαντικό δημοσιευμένο συναφές συνολικό επιστημονικό έργο σε αναγνωρισμένου κύρους 
περιοδικά και συνέδρια, συναφές συγγραφικό έργο, και είναι μέλος Επιστημονικών Συμβουλίων και 
διεθνών επιστημονικών Ενώσεων. 
 
11)  ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  αναπληρωτής καθηγητής,  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 597/Γ/26-6-2015, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 4499 
E-mail:   chrysafides@yahoo.gr 
Site:  https://qa.auth.gr/el/cv/echrysafidis  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός προγραμματισμός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
εγκαταστάσεων υγείας» είναι γενικότερης έννοιας, συναφές και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο 
της προκηρυχθείσας θέσης. Ο αρχιτεκτονικός προγραμματισμός & αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ως 
βασικό εργαλείο σχεδιασμού κάθε χώρου, απλού κτιρίου γενικής χρήσης είτε κτιρίου ειδικής 
χρήσης, εμπεριέχουν τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και όλων των αντικειμένων του κυρίως 
στην διαμόρφωση ειδικών κτιρίων με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό (χρηστικά αντικείμενα). Διαθέτει 
δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο σε περιοδικά και συνέδρια και συναφές συγγραφικό 
έργο.  
 
Αναπληρωματικά  μέλη (Εξωτερικά μέλη) 
 
1)  ΚΟΤΙΩΝΗΣ ΖΗΣΗΣ,  καθηγητής,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 470/20.5.2008/ τ.Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 9030 
E-mail:   zikotion@arch.uth.gr 
Site:  http://uth.gr  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση» είναι γενικότερης έννοιας, 
εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο και είναι συναφές της προκηρυχθείσας θέσης. Οι βασικές αρχές 

http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5844&lang=el
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5593&lang=el
https://qa.auth.gr/el/cv/echrysafidis
http://uth.gr/
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της αρχιτεκτονικής σύνθεσης περιλαμβάνουν γενικότερα τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και 
όλων των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκεται μέσα σε κάθε εσωτερικό 
χώρο. Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο, μονογραφίες, δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια και σημαντικό εφαρμοσμένο επιστημονικό έργο με 
αρχιτεκτονικές μελέτες και καλλιτεχνικό έργο  
 
2) ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,   αναπληρωτής καθηγητής   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 57/Γ/26-1-2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 3014 
E-mail:   ttellios@arch.auth.gr 
Site:  http://architecture.web.auth.gr/%CF%84%CE%AD%CE%BB% 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: θεωρία και πρακτική» είναι γενικότερης 
έννοιας, εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο και είναι συναφές της προκηρυχθείσας θέσης. Οι 
βασικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 
εφαρμοσμένο έργο περιλαμβάνουν γενικότερα τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και όλων 
των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκεται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο. 
Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο στις επιστημονικές περιοχές του προηγμένου 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τις σύγχρονες θεωρίες σχεδιασμού, την έρευνα μέσω του σχεδιασμού 
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια και 
σημαντικό εφαρμοσμένο έργο με αρχιτεκτονικές μελέτες.  
 
3) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,   καθηγητής  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σχολή 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 193/29-8-02 τΝΠΔΔ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18038 
E-mail:   nkalogir@arch.auth.gr 
Site:  http://architecture.web.auth.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB% 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» είναι ευρύτερο και συναφές με 
το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης και είναι γενικότερης έννοιας. Ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός εμπεριέχει την εσωτερική αρχιτεκτονική και την γενικότερη διακόσμηση των 
εσωτερικών χώρων με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε 
εσωτερικό χώρο. Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο, δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και σημαντικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο 
με αρχιτεκτονικές μελέτες. 
 
4) ΚΑΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,   αναπληρώτρια καθηγήτρια,   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,  Σχολή 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 538/Γ/12-6-2015, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 9938 
E-mail:   katsota@upatras.gr 
Site:  http://www.arch.upatras.gr/admin/cms-patra/_images/1466 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» είναι γενικότερης έννοιας, εμπεριέχει το 
γνωστικό αντικείμενο και είναι συναφές της προκηρυχθείσας θέσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
περιλαμβάνει γενικότερα τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και όλων των χρηστικών ή 
διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Διαθέτει 
δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο προσεγγίζοντας τον σχεδιασμό και την έρευνα μέσα από 
διάφορες κλίμακες και μέσα αναπαράστασης και σημαντικό αρχιτεκτονικού έργο. 
 

http://architecture.web.auth.gr/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82/
http://architecture.web.auth.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82/
http://www.arch.upatras.gr/admin/cms-patra/_images/1466252abb4a41aa45.pdf
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5) ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ,   αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Σχολή & 
Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 795/Γ/26-8-2016, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 5813 
E-mail:   emantziou@arch.ntua.gr 
Site:  https://www.arch.ntua.gr/person/183  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις» είναι ευρύτερο και συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης και είναι γενικότερης έννοιας και εμπεριέχει την εσωτερική 
αρχιτεκτονική και την διακόσμηση εσωτερικών χώρων με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα τα 
οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό 
έργο με δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια και σημαντικό εφαρμοσμένο 
επιστημονικό έργο με αρχιτεκτονικές μελέτες 
 
6) ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  καθηγητής,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,  Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  
Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού Γ’ 1001/10.09.2018, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18756 
E-mail:   spanomaridis@upatras.gr 
Site:  http://www.arch.upatras.gr/#/faculty/faculty/386/  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» είναι γενικότερης έννοιας, συναφές και 
εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
περιλαμβάνει γενικότερα τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και των χρηστικών ή 
διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Διαθέτει 
δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο σε αναγνωρισμένου κύρους περιοδικά και συνέδρια, 
δημοσιεύσεις σε βιβλία, και αναγνωρισμένο συναφές εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο με 
διακρίσεις και βραβεία σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.  
 
7) ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, καθηγητής,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  Σχολή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ,  
Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  με γνωστικό αντικείμενο  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ   
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1469/12-12-2018/τ. Γ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18862 
E-mail:   paniyiris@gmail.com 
Site:  http://www.arch.uth.gr/el/staff/C_Paniyiris  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» είναι γενικότερης έννοιας, 
συναφές και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός περιλαμβάνει γενικότερα τις γενικές αρχές για τον σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου 
και των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό 
χώρο. Διαθέτει αναγνωρισμένο συναφές εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο. 
 
8) ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  καθηγητής, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,  Σχολή/Τμήμα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 892/4-11-2011 τ.Γ΄, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19956 
E-mail:   vgan@central.ntua.gr 
Site:  http://www.arch.ntua.gr/person/134  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές συνθέσεις και θεωρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού» 
είναι γενικότερης έννοιας, εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο και είναι συναφές της 
προκηρυχθείσας θέσης. Η αρχιτεκτονική σύνθεση και οι βασικές θεωρητικές αρχές του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν και τον γενικότερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάθε 

https://www.arch.ntua.gr/person/183
http://www.arch.upatras.gr/#/faculty/faculty/386/
http://www.arch.uth.gr/el/staff/C_Paniyiris
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εσωτερικού χώρου και των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε 
κάθε εσωτερικό χώρο. Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο με 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις και βραβεία του 
αρχιτεκτονικού του έργου. 
 
9) ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,    αναπληρωτής καθηγητής,  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,   & Τμήμα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1031/Γ/13-10-2015, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 8518 
E-mail:   parthenios@arch.tuc.gr 
Site:  http://www.arch.tuc.gr/CVs/CV-PARTHENIOS.pdf  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με ψηφιακές Τεχνολογίες» είναι συναφές με 
το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, είναι γενικότερης έννοιας και μέσα στα πλαίσια 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εμπεριέχει τον γενικότερο σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και 
των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο. 
Διαθέτει σημαντικό δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο με άρθρα σε αναγνωρισμένου 
κύρους επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σχετικά τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές 
τεχνολογίες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
 
10) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   αναπληρωτής καθηγητής  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,  
Σχολή/Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 19/Γ/19-01-2017, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 11265 
E-mail:   gyannit@arch.ntua.gr 
Site:  http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/person_cv/georg 
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Σχέση Παραδοσιακής και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής» είναι γενικότερης 
έννοιας, συναφές και περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Η 
αρχιτεκτονική των παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων κτιρίων περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου με τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και κυρίως 
των χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε εσωτερικό χώρο 
και τα οποία, είτε με χρηστικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κάθε εποχής είτε τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της κάθε χρονικής περιόδου ορίζουν και ολοκληρώνουν την συνολική εικόνα 
εσωτερικού χώρου. Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο και σημαντικό 
εφαρμοσμένο επιστημονικό έργο με αρχιτεκτονικές μελέτες. 
 
11) ΔΕΜΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,  καθηγήτρια,   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,   Σχολή & Τμήμα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Αριθμός ΦΕΚ διορισμού 1592/Γ/26-11-2014, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18772 
E-mail:   kdemiri@arch.ntua.gr 
Site:  http://www.arch.ntua.gr/person/143  
 
Αιτιολόγηση Επιλογής 
Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: ιστορικές, τυπολογικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις» είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης και είναι 
γενικότερης έννοιας. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η μεθοδολογική προσέγγιση εμπεριέχουν τον 
γενικότερο σχεδιασμό κάθε εσωτερικού χώρου και των αντικειμένων τα οποία βρίσκονται μέσα σε 
κάθε εσωτερικό χώρο και τον συγκροτούν σε μια ενιαία λειτουργική και μορφολογική ενότητα. 
Διαθέτει δημοσιευμένο συναφές επιστημονικό έργο, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
ανακοινώσεις σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και σημαντικό εφαρμοσμένο 
αρχιτεκτονικό έργο. 

http://www.arch.tuc.gr/CVs/CV-PARTHENIOS.pdf
http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/person_cv/georgios-giannitsaris_cv.pdf
http://www.arch.ntua.gr/person/143
ΑΔΑ: ΨΘΒΠ469143-6ΗΠ
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Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 
    Παυλίδης  Ιορδάνης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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