
 

 
 

ΕΣΩ 2018 

WORKSHOP CONCEPT HOTELS 

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 50% (ΑΞΙΑΣ 4.000€) 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOTEL DESIGN ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟ ART&DESIGN 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 Η Σχολή Βακαλό Art & Design, με αφορμή τη νέα ειδικότητα για μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Hotel Design που θα παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 

2018-19, αλλά και τη συμπλήρωση 60 χρόνων συνεχούς λειτουργίας  προσφέρει 

υποτροφία 50% για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού με ειδίκευση στο Hotel Design. 

Το πρόγραμμα είναι επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του 

Derby και οδηγεί στην απονομή του πτυχίου ΜΑ Architectural Design από το εν 

λόγω Πανεπιστήμιο.  

 Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον πρωτεύσαντα του workshop με θέμα “concept 

hotels” στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του ΕΣΩ 2018. H επιτροπή που θα 

κρίνει τις συμμετοχές θα αποτελείται από μέλη της Σχολής Βακαλό Art & Design. 

 Η υποτροφία θα καλύπτει το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων (που 

ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των εξέταστρων του 

βρετανικού Πανεπιστημίου. 

 Η χορήγηση της υποτροφίας αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Ο δικαιούχος 

μπορεί, μετά από γραπτό αίτημά του, να ζητήσει αναβολή της έναρξης χρήσης της 

υποτροφίας για ένα επιπλέον ακαδημαϊκό έτος. 

 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της υποτροφίας και 

δεν αποδεχτεί την προσφορά της Σχολής Βακαλό για δωρεάν μεταπτυχιακές 

σπουδές, η υποτροφία δε μεταφέρεται ούτε αντικαθίσταται από χρηματικό ποσό. 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Το “Κολλέγιο Βακαλό Α.Ε”, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του ΕΣΩ 2018, 

παρέχει μια (1) υποτροφία της τάξης του 50% (αξίας 4.000€) για μεταπτυχιακές 

σπουδές στο επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου με την επωνυμία 

Master of Arts Architectural Design που λειτουργεί στην έδρα του Κολλεγίου στην 

Αθήνα. Η υποτροφία αφορά τη νέα ειδικότητα Hotel Design που θα παρέχεται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-19.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή ένα 

δωδεκάμηνο. 

 

Δεδομένου του αντικειμένου σπουδών για το οποίο χορηγείται η υποτροφία και του 

γεγονότος ότι και τα σχετικά ιδρύματα του εξωτερικού δέχονται αιτήσεις για ανώτερα 

στάδια σπουδών βάσει ουσιαστικών προσόντων (και όχι αποκλειστικά των τυπικών), 

είναι δυνατό η υποτροφία να χορηγηθεί σε πρόσωπο που δεν διαθέτει τίτλο σπουδών 

προπτυχιακού προγράμματος αλλά κατά την κρίση της επιτροπής παρουσιάζει έργο 

ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.  

Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν νοείται 

φοίτηση με τη μορφή σπουδών εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης. 

 

Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά, για διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκάμηνο, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι σύμφωνα με 

την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης που εισηγείται ανάλογα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Σχολής. 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Η υποτροφία συνίσταται στην παροχή δωρεάν φοίτησης και δεν αντικαθίσταται με 

χρηματικό ποσό. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους 

παρακολούθησης. Δεν νοείται φοίτηση με τη μορφή σπουδών εξ αποστάσεως ή 

μερικής παρακολούθησης. 

 

ΕΝΑΡΞΗ 

Η ημερομηνία έναρξης παροχής της υποτροφίας είναι η 22η Οκτωβρίου 2018. 

Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει με γραπτό 

αίτημα αναβολή της έναρξης για ένα ή κατά μέγιστο δύο ακαδημαϊκά έτη. Μετά την 

παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος χωρίς να γίνει χρήση της υποτροφίας, η 

προσφορά παύει να ισχύει. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου 

Βακαλό: 

(α) Περιοδική (ανά τετράμηνο) έκθεση σπουδών, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πεπραγμένα του προηγούμενου τετραμήνου και ο προγραμματισμός του επομένου. Η 

έκθεση εξετάζεται από τον επόπτη που έχει ορίσει το ΔΣ του Κολλεγίου Βακαλό, ο 



οποίος εισηγείται συνέχιση ή διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση 

που η επίδοση κρίνεται ανεπαρκής, η υποτροφία διακόπτεται. 

(β) Δήλωση γνωστοποίησης διεύθυνσης και κάθε αλλαγής διαμονής ή προσωπικών 

στοιχείων. 

 

ΒRIEF ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία 

συμμετέχοντας στο τριήμερο workshop με τίτλο “Concept Hotels” το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Βακαλό, οδός Λάμπρου 

Κατσώνη 26, 11471, Αθήνα, από την Τετάρτη 14 έως και την Παρασκευή 16 

Μαρτίου 2018 και ώρες 18:00-21:30.  

Κατά την ολοκλήρωση του workshop, θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων 

σχεδιασμού των συμμετεχόντων πάνω σε θέμα που θα τους έχει δοθεί κατά τη 

διάρκεια του workshop και θα κριθούν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 

καθηγητές του Κολλεγίου Βακαλό. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

ενεργή συμμετοχή σε όλο το τριήμερο, πρωτοτυπία πρότασης, σωστή εκτέλεση, 

τρόπος παρουσίασης. 

 

Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2018. 

 

Καθηγητές workshop 
Χάρης Παπαϊωάννου, αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. - αρχιτέκτων τοπίου MALS 

Μανώλης Ηλιάκης, architectural & spatial designer 

Θεόφιλος Δασκαλόπουλος, interior designer 

O Χάρης Παπαϊωάννου ειδικεύεται στο σχεδιασμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

έχοντας υλοποιήσει ως σήμερα περισσότερα από 20 ξενοδοχειακά έργα σε όλη την 

Ελλάδα. Ενδεικτικά, Aquis Hotels& Resorts, Kipriotis Hotels, The Stanley Athens, 

Holiday Suites, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα του στα ξενοδοχεία  Holiday Inn - 

Attica Av. και Crowne Plaza. 

 

Ο Μανώλης Ηλιάκης είναι υπεύθυνος του τομέα Ιnterior Design της Σχολής Βακαλό 

ενώ πρόσφατα έλαβε το βραβείο του “καλύτερου ξενοδοχείου πόλης” για το π 

ATHENS SUITES στα Hotel Design Awards 2017. 

 

Ο Θεόφιλος Δασκαλόπουλος έχει ειδίκευση στο σχεδιασμό εμπορικών 

καταστημάτων, bar, εστιατορίων και ξενοδοχείων με μεγάλη εμπειρία και σε τεχνικά 

ζητήματα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής: Απόφοιτοι με πτυχία ΒA / AEI / ATEI, προπτυχιακού 

επιπέδου στον τομέα της Aρχιτεκτονικής, του Interior Design, του Product Design, 

της Aρχιτεκτονικής Tοπίου, της Σκηνογραφίας ή συναφών αντικειμένων. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της Γραμματείας της Σχολής Βακαλό στο 

info@vakalo.gr ή στο 2106442514 μέχρι και τις 12 Μαρτίου. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 
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