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Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Οι σπουδές της περιλαμβάνουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (2001) από τη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην περιοχή της Αρχιτεκτονικής και της Κοινωνιολογίας
του Χώρου, αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (2001) από τη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, και πτυχίο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων
(Διακοσμητικής) από Σχολή Γραφικών Τεχνών και Διακοσμητικών Σπουδών στο ΚΑΤΕΕ
Αθηνών, ισοδύναμο με πτυχίο ΤΕΙ (1980).
Είναι μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Διδάσκει
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Κοινωνιολογία Χώρου σε προπτυχιακό επίπεδο από το
1983, και κοινωνικό σχεδιασμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 2018. Εισηγείται και
επιβλέπει υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικό ερευνητή.
Είναι εκλεγμένη διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου «Σχεδιασμός (design),
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση», και διευθύντρια
έκδοσης του διεθνούς περιοδικού “Design, Arts, and Culture”.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του
σχεδιασμού, και πιο συγκεκριμένα στον κοινωνικό και ολιστικό σχεδιασμό, στη συλλογική
δημιουργικότητα, την προσαρμοσμένη επανάχρηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη διδακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Έχει συγγράψει τρία βιβλία, έχει δημοσιεύσει και έχει παρουσιάσει πολυάριθμα άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.
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Born in Athens Greece.
Her studies include Doctorate (PhD) in Architecture and Sociology of Space (2001), integrated
master and bachelor from the School of Architecture, National Technical University of Athens
(1986), and also a bachelor in Interior Design from the Department of Interior Architecture,
Decorative Arts and Design, Technological Educational Institute of Athens (1980).
She is professor at the University of West Attica, Faculty of Applied Arts and Culture,
Department of Interior Architecture, teaching Interior Architecture and Sociology of Space
since 1983 in Bachelor studies and Social Design in Master studies. She is supervisor of PhD
candidates, and post-doc researcher.
She is the elected director of the research lab. “Design, Interior Architecture and Audiovisual
Documentation” of the University of West Attica and Chief Editor of the International journal
“Design, Arts, and Culture”.
Her academic and professional interests focus on interdisciplinary approaches of design, and
more specifically on social and holistic design, collective creativity, adaptive reuse of
architectural cultural heritage and architectural design education.
She is author of three books, has published and presented several papers at journals and

international conferences.

