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Γεννημένη στα Σπάτα Αττικής, στις 5 Οκτωβρίου του 1960. 
Σπούδασε Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου στο πρώην ΚΑΤΕΕ (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 
και Αρχιτεκτονική στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Συνέχισε τις σπουδές της  στο De Montford University of  
Leicester UK από το οποίο απέκτησε  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Master of Art in Interior Design 
και είναι υποψήφια διδάκτορας στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ). 
Εργάζεται ως αρχιτέκτονας από το 1989. Από το 1981 διδάσκει αδιαλείπτως στο Τμήμα Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας – πλέον Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής –,και από το 1996 είναι στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Aπό το 1993 συμμετέχει 
ενεργά στην κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ και από το 2018 έως τo 2019 υποστήριξε το 
πρόγραμμα Erasmus+ ως Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος. 
Έχει συμμετάσχει σε αριθμό διεθνών ακαδημαϊκών συνεδρίων τόσο ως εισηγήτρια  όσο και ως 
μέλος της επιστημονικής επιτροπής και άρθρα της βρίσκονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
Επίσης έχει υπάρξει επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια σε διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα.  
Αποτελεί βασικό ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Σχεδιασμός (Design), Αρχιτεκτονική 
Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση”, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν τον Τουρισμό και τον 
Σχεδιασμό Χώρων Φιλοξενίας, την Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομιά, την Αρχιτεκτονική 
Εσωτερικών Χώρων και τον Ολιστικό Σχεδιασμό. 
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Born in Spata, on October 05, 1960. 
She studied Interior Design at the former KATEE (now University of West Attica) and Architecture at 
the School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH).  She continued her studies at 
De Montford University of Leicester, from which she obtained a master's degree, MA in Interior 
Design and she is a PhD candidate at the School of Architecture of the National Technical University 
of Athens (NTUA).  
Working as a freelance architect since 1989. Since 1981 she has been teaching consecutively at the 
Department of Interior Architecture, Decorative Arts, and Design, at the Technological Educational 
Institute of Athens (TEI) – now Department of Interior Architecture, University of West Attica –, and 
since 1996 she has been in the rank of Assistant Professor. Since 1993 she has been actively involved 
in the mobility of the Erasmus + program and from 2018 to 2019 she served for the Erasmus + 
program as an Academic Officer of the Department. 



She has participated in a number of international academic conferences both as a speaker and as a 
member of the scientific committee, and her articles have been published in international scientific 
journals. Also, she has been the scientific director and coordinator of various research projects. 
She is a principle founding member of the “Design, Interior Architecture and Audiovisual 
Documentation” Research Laboratory of the Faculty of Applied Arts and Culture in the University of 
West Attica. 
Her research interests include issues of Tourism and Hospitality Design, Cultural Heritage 
Architecture, Interior Architecture and Holistic Design. 
 
 


