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ΣΥΝΤΟΜΟ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Η Παρασκευή Παντελιάδου σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), απ’ όπου αποφοίτησε 2η στη σειρά κατάταξης 
ορκωμοσίας το 2008. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ με τίτλο: «Η έννοια της πλάνης από τη φιλοσοφία 
στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Θεωρητικές και Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις» 
(2020 / βαθμός άριστα). Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
του Διατμηματικού Προγράμματος ‘Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου’ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στην Α’ κατεύθυνση ‘Σχεδιασμός, Χώρος, 
Πολιτισμός’ (2010), ενώ από το 2014 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην κατεύθυνση ‘Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & 
Κτιρίων’. Επίσης, κατέχει πτυχίο Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής από τη Σχολή Γραφικών 
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 
Αθήνας (νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), απ’ όπου αποφοίτησε 1η στη σειρά 
κατάταξης ορκωμοσίας το 2002. 

Από το 2009 έως σήμερα συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων 
του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, ασκώντας επικουρικό 
εκπαιδευτικό έργο ως Διδάσκουσα με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 (2021), 
Λέκτορας βάσει του ΠΔ 407/80 (2013) και ως υποψήφια διδάκτωρ (2009-2020). 
Επίσης, έχει συμμετάσχει με διαλέξεις στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Tα έτη 2014 και 2012 της απονεμήθηκε 
Υποτροφία Αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τις επιστημονικές της 
επιδόσεις ως υποψήφιας διδάκτορος. Παράλληλα, από το 2011 διδάσκει ως 
εκπαιδεύτρια σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) στην 
ειδικότητα ‘Εσωτερική Αρχιτεκτονική’. 

Μέσα από την ακαδημαϊκή της έρευνα συνδυάζει τη μελέτη αρχιτεκτονικών 
έργων με θεωρητικές και κριτικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σχετικές με την 
αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει 
ανακοινώσεις σε συνέδρια και workshop, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, έχει 
συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, καθώς και στην έκδοση επιστημονικών βιβλίων.  

Από το 2010 είναι συνιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείου ‘Apopsis Architects’ 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το επαγγελματικό της έργο περιλαμβάνει υλοποιημένα 
αρχιτεκτονικά έργα, αρχιτεκτονικές μελέτες, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, 
workshop και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και υλοποιημένο γραφιστικό 
έργο και συμμετοχές σε γραφιστικούς διαγωνισμούς. 

Έχει βραβευθεί για τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια των σπουδών της κι έχει 
κερδίσει διακρίσεις για το έργο της (θεωρητικό και σχεδιαστικό). 
 


