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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α) Εσωτερικοί αξιολογητές ΤΕΙ Αθήνας – ΕΠ 

1. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - Ζωγράφος 

Καθηγητής του Τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, με γνωστικό 
αντικείμενο τη Ζωγραφική. 

Το πολυετές εκπαιδευτικό του αντικείμενο είναι το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ και το ΧΡΩΜΑ.  

Το καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο του βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με αυτό της κρινόμενης 
καθηγήτριας. 

http://www.teiath.gr/userfiles/astefanis/documents/cv_gr/avaritsiotis_gr.pdf 

thrassos@teiath.gr 

2. ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ζωγράφος 

Καθηγητής του Τμήματος ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - Ζωγράφος.  

Το πολυετές καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο πάνω στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ και το 
ΧΡΩΜΑ συνάδει απόλυτα με το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο της κρινόμενης κ. Αγγελή. 

Ο εν λόγω αξιολογητής έχει αποσπάσει με τη δουλειά του Βραβεία και Διακρίσεις, έχει κάνει 
πολλές εκθέσεις, έχει διεθνείς συμμετοχές.  

Έχει επίσης πλούσιο εκπαιδευτικό, διοικητικό και συγγραφικό έργο. 

http://www.gd.teiath.gr/el/hr/bio/Tsiouris.pdf 

gtsiouris@teiath.gr 

3. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Γλύπτης, Κεραμίστας 

Καθηγητής του Τμήματος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.  

Το καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο είναι στο χώρο της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων 
τεχνών.  

Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και διαγωνισμούς, όπου έχει λάβει σημαντικά βραβεία και 
διακρίσεις. 

Πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 

Το έργο του είναι απόλυτα συναφές με αυτό της κρινόμενης κ. Ηώς Αγγελή. 

http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=10613&lang=el 
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amaniat@teiath.gr 

4. ΤΣΙΛΑΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ - Ζωγράφος, ψηφιδογράφος 

Καθηγήτρια του Τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Με γνωστικό αντικείμενο το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ- ΧΡΩΜΑ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικά συνέδρια. 

Πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

Απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της κρινόμενης καθηγήτριας. 

http://users.teiath.gr/ltsilaga/ 

marinatsilaga@gmail.com 

Β) Εξωτερικοί αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ–ΕΠ  

1. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ζωγράφος 

Αναπληρωτής Καθηγητής στη ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, με γνωστικό αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ και τη 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Έχει πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

Έχει διακριθεί για το ερευνητικό και καλλιτεχνικό του έργο, έχει δημοσιεύσεις που αφορούν σε 
θέματα Αισθητικής και Θεωρίας της Τέχνης και την εικαστική αντίληψη του αρχιτεκτονικού 
χώρου. 

Έχει κάνει πολλές εκθέσεις, έχει διεθνείς συμμετοχές κι έχει διακριθεί. 

Το έργο του είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτό της κρινόμενης κ. Αγγελή. 

http://www.arch.ntua.gr/person/230 

dsevastakis@arch.ntua.gr 

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Ζωγράφος 

Αναπληρωτής Καθηγητής στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ με γνωστικό 
αντικείμενο τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.  

Το έργο του αφορά στη μελέτη και ανάλυση ΣΧΕΔΙΟΥ και ΧΡΩΜΑΤΟΣ, τις γλυπτικές 
εγκαταστάσεις στο χώρο, τόσο στη θεωρία όσο και στην εργαστηριακή έρευνα. 

Έχει κάνει πολλές εκθέσεις, ατομικές και ομαδικές, έχει διεθνείς συμμετοχές με διακρίσεις. 

Πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

Απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της κρινόμενης κ. Αγγελή. 

http://www.artinfotoday.gr/afiervma/antonopoulos/ 

agelosanto@gmail.com 

Γ) Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ αλλοδαπής (τακτικό μέλος) 

1. ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΙΑΣΩΝ - Εικαστικός 
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Καθηγητής ESADHaR Campus de RouenΠολυμέσων και Τέχνης, με γνωστικό αντικείμενο τις 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, την ΤΕΧΝΗ και την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 

Το καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο του κ. Καραΐνδρου εστιάζεται στις σύγχρονες εκδοχές Τέχνης 
και τα νέα μέσα (video Art). 

Διεθνής καλλιτέχνης με αναγνωρισμένο έργο.  

Πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

Απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της υποψήφιας. 

http://www.esadhar.fr/lh/?p=187 

http://www.jasonkaraindros.net/en/biography/ 

jason.karaindros@free.fr 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α. Εσωτερικοί αξιολογητές ΤΕΙ Αθήνας, μέλη ΔΕΠ-ΕΠ ΑΕΙ 

1. ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - Ζωγράφος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, με αντικείμενο το ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΣΧΕΔΙΟ. 

Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις κι έχει συμμετάσχει σε ομαδικές. 

Έχει πολυετές εκπαιδευτικό έργο με έμφαση στη θεωρία της Αισθητικής της Τέχνης.  

Το δημιουργικό της έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια με το έργο της κρινόμενης. 

http://www.gd.teiath.gr/el/hr/bio/Benaki.pdf 

abenaki@teiath.gr 

2. ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - Εικαστικός 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, στο Τμήμα ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΝΤΕΟ ΤΕΧΝΗ. 

Έχει ασχοληθεί με τη Ζωγραφική, τη Βίντεο Τέχνη, τις Διαδραστικές Τέχνες, τις Διαδραστικές 
Βίντεο-εγκαταστάσεις και τα Διαδραστικά Συστήματα Οπτικοακουστικών Τεχνών. 

Δημιουργός με πλούσιο εικαστικό έργο, που είναι σε συνάφεια με το έργο της κ. Ηώς Αγγελή. 

Έχει πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

http://avarts.ionio.gr/el/department/teaching-staff/336-strapatsaki 

maristra@ionio.gr 

3. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ζωγράφος 

Αναπληρωτής Καθηγητής στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ με γνωστικό 
αντικείμενο τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.  

Διακεκριμένο καλλιτεχνικό έργο με εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πλούσια 
τεχνοκριτική. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές. 
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Το έργο του είναι απόλυτα συναφές με αυτό της κρινόμενης κ. Ηώς Αγγελή. 

Έχει πολυετές εκπαιδευτικό έργο. 

http://issuu.com/asfa2011/docs/odigos_spoudon_2011 210 4801276 

4. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Χαράκτης 

Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο 
Τμήμα ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ. 

Έχει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία. 

Διακεκριμένο καλλιτεχνικό έργο με εκθέσεις και αναθέσεις έργου. 

Απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της κρινόμενης υποψήφιας. 

www.vis.auth.gr/index.php?option 

yianadak@vis.auth.gr 

Β) Εξωτερικοί αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ–ΕΠ – ΑΕΙ 

1. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - Ζωγράφος 

Καθηγητής στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ στο Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.  

Εικαστικές τέχνες με έμφαση στην ζωγραφική και τις Εγκαταστάσεις 

Το έργο του έχει διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερες αναφορές από τους 
κριτικούς. Έργα του έχουν εκτεθεί σε ιδιωτικές αίθουσες τέχνη και σε μουσεία. 

Το έργο του είναι απόλυτα συναφές με αυτό της κρινόμενης κ. Ηώς Αγγελή. 

http://www.mariosspiliopoulos.com 

spmario17@gmail.com 

spmario@otenet.gr 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Ζωγράφος 

Καθηγητής στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ στο Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.  

Εικαστικές τέχνες με έμφαση στην Βίντεο-τέχνη, την φωτογραφία και τις εγκαταστάσεις 

Δημιουργός με πλούσιο εικαστικό έργο, που είναι σε συνάφεια με το έργο της υποψήφιας. 

Έχει πολυετές εκπαιδευτικό έργο.  

http://www.batagiannigallery.com/index.php/el/artists/item/51.html 

vr-pcharalamb@asfa.gr 

Γ) Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ αλλοδαπής (αναπληρωματικό μέλος) 

1. ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Εικαστικός 

Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών στην l'ESA-Tourcoing Dunkerque- Ecole Supérieure d'Art du Nord 
Pas de Calais 
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Γλυπτική με πολλαπλά μέσα.  

Το πεδίο έρευνας του καλλιτεχνικού του έργου επικεντρώνεται στις πολλαπλές ερμηνείες του 
χώρου, μέσω εγκαταστάσεων και της χρήσης διαφορετικών υλικών. 

Πολυετές εκπαιδευτικό έργο. Απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο. 

http://www.medusaartgallery.com/category/vassiliosmichael/ 

vassilios@free.fr 

Ημερομηνία σύγκλησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών : 16-1-2014 
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