ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
Η Διονυσία Φράγκου γεννήθηκε στα Σπάτα Αττικής. Από το 1997 είναι Επίκουρη
Καθηγήτρια στο τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, από το οποίο αποφοίτησε το 1981.
Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.) το 1988, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος Μ.Α. ΙΝΤERIOR DESIGN του De
Montfort University of Leicester (1996) και υποψήφια διδάκτωρ βάσει της υπ΄αριθ.
πρωτοκόλλου 4943/18/8-7-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στον Τοµέα ΙΙΙ « Αρχιτεκτονική Γλώσσα Επικοινωνία
και Σχεδιασµός».
Από το 1981 µέχρι σήµερα διδάσκει το µάθηµα «Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου» και
«Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων» σε Χώρους Ψυχαγωγίας και Πολιτισµού, σε
Παραδοσιακά Κελύφη και σε Χώρους Αναψυχής.
Στo πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus έχει συµµετάσχει σε προγράµµατα ανταλλαγών
καθηγητών και έχει διδάξει στα αντίστοιχα Πανεπιστήµια. Από τον Μάρτιο του 2018 είναι
Ακαδηµαϊκή υπεύθυνη του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για τα προαναφερθέν
πρόγραµµα.
Επιστηµονική Υπεύθυνη και συντονίστρια στο ερευνητικό πρόγραµµα του ΤΕΙ Αθήνας, «Ο
χώρος στα ιδρύµατα παιδικής µέριµνας στην Ελλάδα» και σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου επιστηµονική Υπεύθυνη και συντονίστρια για το σχεδιασµό σχολικών
βιβλιοθηκών σε νησιά του Αιγαίου - πρόγραµµα «Ιαλυσός» τοµέας ευθύνης Εύβοια και
Ικαρία. Μέλος της Επιστηµονικής επιτροπής του προγράµµατος «Πνύκα» του ΤΕΙ Αθήνας,
για την ανάπτυξη σχολικών βιβλιοθηκών στο νοµό Αττικής, µέλος στο ερευνητικό
πρόγραµµα «Το χρώµα: από το καµαρόσπιτο της Αττικής στο Νεοκλασικό της Αθήνας»,
2005-2007 (συντονίστρια Ζ. Γεωργιάδου, µέλος Μ. Γεωργαντοπούλου) και στα
προγράµµατα για την Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος
Διακοσµητικής , µέσω της εργαστηριακής τεχνογνωσίας και
γνωσιοθεωρίας.
Χρηµατοδότηση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µε Ερευνητικό Υπεύθυνο τον Νικήτας Χιωτίνης και µέλος
της επιτροπής υλοποίησης προγράµµατος στην ενέργεια του Γ΄ΚΠΣ Εφαρµοσµένη
έρευνα - Επιδεικτικές εφαρµογές, µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός περιεχοµένου και καινοτοµίες
στο πρόγραµµα σπουδών του Τµ. Διακοσµητικής του ΤΕΙ/Α». Τοµέας ευθύνης Πρακτική
άσκηση σπουδαστών.
Στο συγγραφικό της έργο περιλαµβάνεται το ψηφιακό σύγγραµµα (e-book) «Χώροι
γραφείων. Μια Ιστορία Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων», µε κύρια συγγραφέα την Ζ.
Γεωργιάδου και συν-συγγραφείς τους Π. Ηλία, Μ. Μοίρα, Α. Κλωνιζάκη.
Έχει επίσης συµµετάσχει σε πανελλήνια και Ευρωπαϊκά συνέδρια µε ανακοινώσεις και
δηµοσιεύσεις στα πρακτικά τους και σε Διεθνή Περιοδικά µε σύστηµα κριτών, τις θεµατικές
ενότητες του Τουρισµού, της Αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής κληρονοµιάς, της Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικών Χώρων και του Ολιστικού Σχεδιασµού.
Διατέλεσε διευθύντρια του Α΄ και Γ΄ Τοµέα Μαθηµάτων επί σειρά ετών και είναι µέλος του
Ερευνητικού Εργαστηρίου «Σχεδιασµός (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων»
της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού.
Έχει εκπονήσει µελέτες εσωτερικών χώρων, αναπαλαιώσεων, αρχιτεκτονικές µελέτες
ιδιωτικών έργων και ειδικών κτηρίων, κάποιες εκ των οποίων έχουν δηµοσιευτεί σε σχετικά
περιοδικά.
Email: dfrangou@uniwa.gr

Dionysia Fragkou
Short Curriculum Vitae
Dionysia Fragkou was born in Spata, Attica, Greece. Since 1997 she is an Assistant
Professor in the Department of Interior Architecture, from which she graduated in 1981.
Graduate of Architectural School of Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) in 1988,
holder of postgraduate diploma MA INTERIOR DESIGN of De Montfort University of
Leicester (1996) and doctoral candidate under no. Protocol 4943/18 / 8-7-2015 of the
General Assembly of the School of Architecture of the NTUA in Section III "Architectural
Language Communication and Design".
Since 1981 she teaches the course "Interior Design" and "Interior Architecture" in
Recreation and Culture, Traditional Shelters and Recreation.
Within the framework of the Erasmus program, she has participated in teacher exchange
programs and has taught in the respective Universities. Since March 2018 she is an
Academic Coordinator of Internal Architecture Department for the aforementioned
program.
Scientific coordinator and coordinator of the research program of the Technological
Educational Institute of Athens, "The space at the childcare facilities in Greece". In
collaboration with the University of the Aegean Scientific Responsible and coordinator for
the design of school libraries in the Aegean islands - Ialysos project Ikaria. Member of the
Scientific Committee of the “Pnyka Program” of the TEI of Athens for the development of
school libraries in Attica, member of the research program "The Color: from the Attic
Galley to the Neoclassic of Athens", 2005-2007 (coordinator G. Georgiadou, member of
M. Georgantopoulou) and in the programs for the Reform of the Department of Decorative
Studies, through the laboratory know-how and knowledge. Funding of EPEAEK II, with
Research Coordinator Nikitas Chiotinis and member of the Program Implementation
Committee for the CSF Energy Program Applied Research - Demonstrative Applications,
titled "Content Modernization and Innovations in the Curriculum of the Department"
Decorative Art of TEI / A ". Responsibility area Student practice.
The author's work includes the e-book "Office space. An Interior Architectural History
Services”, whose main author was Z. Georgiadis and co-authors II. Elias, M. Moira and A.
Klonizakis.
She has also participated in national and European conferences with announcements and
publications in their records and International Journals, with judges system, in the
thematic units of Tourism, Architectural Heritage, Interior Architecture and Holistic
Design.
She was Director of the A and C Sector Course for many years and is a member of the
Research Laboratory "Design and Interior Architecture”, of Applied Arts and Culture
School.
She has conducted studies of interior design, buildings renovations, and architectural
design of private works and special buildings, some of which have been published in
relevant journals.
Email: dfrangou@uniwa.gr

