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Διπλωµατούχος αρχιτέκτων-µηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett School of Architecture and 
Planning  στο University College of London και Διδάκτωρ Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου. Εκπόνησα µελέτες ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, πολλές από τις 
οποίες υλοποιήθηκαν.  

Έχω πολυετή αυτοδύναµη διδασκαλία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και συµβολή 
στη διαµόρφωση της ύλης µαθηµάτων αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας. Υπήρξα 
εντεταλµένη διδάσκουσα στο Πανεπιστηµίου Βόλου και µέλος επιτροπής διαχείρισης 
ενός διατµηµατικού Μ.Π.Σ µε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Είµαι µέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Μ.Π.Σ του τµήµατος Π.Μ & Μ.Τ.Γ.  

Διετέλεσα, ήδη από το 1985, πρόεδρος πολυµελούς επιτροπής που διερεύνησε, 
τεκµηρίωσε και πρότεινε την επιλογή της θέσης όπου σήµερα βρίσκεται το campus 
του ΤΕΙ/ΚΜ. Έλαβα το 1996 στην Αγγλία ειδική επιµόρφωση στην οργάνωση και 
διοίκηση της εκπαίδευσης. Συµµετείχα στην κατάρτιση του κτιριολογικού 
προγράµµατος του συγκροτήµατος και στη σταδιακή εφαρµογή του. Συνέβαλα στην 
ανέγερση των κτιρίων και τον εξοπλισµό των εργαστηρίων της ακαδηµαϊκής 
«διεύρυνσης». Μελέτησα και επέβλεψα την κατασκευή του κτιρίου της Βιβλιοθήκης 
και στη συνέχεια ήµουν επί 10 χρόνια υπεύθυνη για τον εξοπλισµό και τον 
εµπλουτισµό της, λαµβάνοντας για τα παραπάνω τιµητικές διακρίσεις.  
 
Υπηρέτησα στο Ίδρυµα σε αιρετές θέσεις (πρόεδρος τµηµάτων, διευθύντρια σχολής) 
επί 19 χρόνια και ως µέλος της Επιτροπής Ερευνών επί 12 χρόνια. Συµµετείχα σε 
πολλές επιτροπές σύνταξης προδιαγραφών, παραλαβής εξοπλισµού, τεχνικής 
υποστήριξης έργων. Πρότεινα το 1999 την ίδρυση του Τµήµατος Γεωπληροφορικής 
και Τοπογραφίας, τη λειτουργία  του οποίου στη συνέχεια συντόνισα (ως υπεύθυνη 
έργου). Έχω εµπειρία επιστηµονικής και διοικητικής εκτέλεσης πολλών ερευνητικών 
έργων, σε τέσσερα εκ των οποίων ως επιστηµονικά υπεύθυνη.  
 
Είµαι µέλος επιστηµονικών φορέων της ειδικότητάς µου, editor του επιστηµονικού 
περιοδικού «ΧωροΓραφίες» και διευθύντρια του εργαστηρίου Βuilt Environment. Έχω 
περισσότερες από εκατό  δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων, συνεισφορές σε συλλογικούς τόµους και πέντε βιβλία.  Για το 
δηµοσιευµένο έργο µου έχουν εντοπιστεί εκατόν είκοσι ετεροαναφορές από 
έγκριτους συγγραφείς του κλάδου. Υπήρξα πρόεδρος και µέλος οργανωτικών 
επιτροπών συνεδρίων και κριτής αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. 
 
Αγαπητά µέλη της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας 
 
Θέτοντας στη διάθεση σας, την εµπειρία, τις γνώσεις και την αγάπη µου γι’ αυτό το 
Ίδρυµα, προσδοκώ την στήριξη σας στην υποψηφιότητα µου για το αξίωµα της 
Αντιπρυτάνεως.  
 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/theod/ 
 


