ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2015

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1959.
Είναι έγγαµη και µητέρα δύο παιδιών.

1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1995-2001

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή Αρχιτεκτο-

∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,

νικού χώρου και Σχεδιασµού του Τοµέα ΙΙΙ «Aρχιτεκτονικής

6932980022, 2297071394

Γλώσσας, Eπικοινωνίας, Σχεδιασµού» στη Σχολή Αρχιτεκτό-

Ηλεκτρονική διεύθυνση

νων Ε.Μ.Π.

zoegeo@teiath.gr

Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας.
Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου»
Περιεχόµενο Η µελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ειδικούς
χώρους που σήµερα στεγάζονται τα κλειστά ιδρύµατα παιδικής µέριµνας, µε προσεγγίσεις και ερωτήµατα που επιχειρούν ν’ ανιχνεύσουν
την δοµή του κτιριακού περιβάλλοντος, τους νόµους, τις αρχές που
διέπουν τους εσωτερικούς χώρους των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας, αλλά και τη µορφή την ποιότητα και τον τρόπο που αυτοί υποστηρίζουν τις κοινωνικές δραστηριότητες των χρηστών τους και την
κοινή τους παρουσία. Αναπτύσσεται µεθοδολογία έρευνας που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τη διαθεµατική ανάλυση δηµοσίων και ιδιωτικών
χώρων και οργανισµών.

Αναγόρευση 31-10-2001
1981-1986
1977-1980

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. Βαθµός πτυχίου 8,19
Πτυχίο τµήµατος ∆ιακοσµητικής Σχολής Γραφικών Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Βαθµός πτυχίου 8,9
Ισοτιµία µε το µετέπειτα τµήµα ∆ιακοσµητικής, µετονοµασθέν
σε Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του ΤΕΙ Αθήνας.

1999

Αντικατάσταση διδακτορικού τίτλου από το Ι.Τ.Ε., στη γνωστική περιοχή της διακόσµησης και της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων (2863/ 17-2-1999 απόφαση του Ι.Τ.Ε.).

1994

Σεµινάριο Ε.Μ.Π. «Ψυχολογία του χώρου ΙΙ», στα πλαίσια της
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επιστηµονικός υπεύθυνος Ι. Στεφάνου

1977

Αποφοίτηση από το Α Λύκειο Θηλέων Καλλιθέας, βαθµός πτυχίου 19,8.
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2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
α. ∆ιδακτικό έργο
1981-1983

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

Έκτακτη καθηγήτρια µε σύµβαση ωροµίσθιας διδασκαλίας στο

∆ιεύθυνση

τµήµα ∆ιακοσµητικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας, µε πλήρη απασχόληση

Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676

βαθµίδας καθηγητή εφαρµογών.

Τηλέφωνο 210-9533224,

1983-

Τακτικός εκπαιδευτικός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στη βαθµίδα Καθηγη-

6932980022, 2297071394

σήµερα

τή στο τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Σχεδιασµού αντικειµένων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.

zoegeo@teiath.gr

ΦΕΚ τελευταίας εξέλιξης 39/28-1-2011
Γνωστικό πεδίο Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων,
∆ιακοσµητική
Μέλος του Α τοµέα µαθηµάτων «Αρχιτεκτονικής, Κατασκευαστικής και Παραστατικής Τεχνολογίας».
∆ιδασκαλία µε διεξαγωγή του θεωρητικού µέρους µε συµβολή
στη διαµόρφωση περιεχοµένου, υπεύθυνη οργάνωσης συνθετικών µαθηµάτων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:
∆οµική Τέχνη: τα υλικά
1989

Θεωρητικό µάθηµα Α εξαµήνου-Υποχρεωτικό- 2 ώρες
Αντιστοιχεί στο Θεωρητικό µάθηµα ∆οµική Τέχνη Ι του προηγούµενου προγράµµατος σπουδών.
Περιγραφή Το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου ικανού να οδηγήσει σε επιλογή κατάλληλων συνδυασµών δοµικών και διακοσµητικών υλικών, έτσι ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις, που ορίζονται στο σχεδιασµό ενός
έργου, λαµβάνοντας υπόψη την υγεία των χρηστών και το περιβάλλον.
Αυτό επιτυγχάνεται διαµέσου της παρουσίασης των κύριων οµάδων
δοµικών και διακοσµητικών υλικών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου από έναν αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων-διακοσµητή.
Αναπτύσσεται µια µεθοδολογία προσέγγισης προβληµάτων επιλογών,
που σχετίζονται µε τις ιδιότητες, τη συµπεριφορά, τη συνάφεια και
τη διάρκεια των υλικών, σε σχέση µε την επίδραση εξωγενών παραγόντων και απαιτήσεων που επηρεάζουν τις κατασκευές, τον τρόπο
εφαρµογής και συντήρησης τους, µε πρόβλεψη κατά το δυνατόν αστοχιών που οφείλονται στη συναρµογή των επιλεγµένων υλικών.

Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων- βιβλίου
Συµβολή στη διαµόρφωση περιεχοµένου του µαθήµατος
(Ανάθεση διδασκαλίας από το 1989)
1987

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων και φωτισµός: χώροι εργασίας
Συνθετικό µάθηµα Γ εξαµήνου-Υποχρεωτικό- 10 ώρες
Αντιστοιχεί στο µάθηµα Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων ΙΙ,
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του προηγούµενου προγράµµατος σπουδών.
Περιγραφή Το µάθηµα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και µεθόδων προσέγγισης, για το σχεδιασµό εσωτερικών χώρων εργασίαςοργανισµών µε χώρους γραφείων και εµπορικών καταστηµάτων Οι
γνώσεις αυτές αναφέρονται τόσο στην κοινωνιολογική θεώρηση των
εσωτερικών χώρων εργασίας ως πεδίων κοινωνικών σχέσεων ιστορικά, όσο και στη λειτουργική και αισθητική τους αντιµετώπιση και τυπολογική εξέλιξη ως ειδικοί εσωτερικοί χώροι. Στους χώρους εργασίας αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερο πεδίο γνώσης και ο σχεδιασµός
του φωτισµού σε διακριτή ενότητα.

Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

Συµβολή στη διαµόρφωση περιεχοµένου του µαθήµατος
(Ανάθεση διδασκαλίας από το 1987- υπεύθυνη µαθήµατος 1996)
Ανάθεση συγγραφής διαδραστικού ακαδηµἀκού συγγράµµατος
2014

στο πλαίσιο της δράσης Κάλιππος µε τίτλο Χώροι γραφείων.
Κοινωνιολογία του χώρου

2002

Θεωρητικό µάθηµα Ε εξαµήνου-Υποχρεωτικό- 2 ώρες
Περιγραφή Το µάθηµα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων στο αντικείµενο της κοινωνιολογίας του χώρου, µέσω της θεωρητικής προσέγγισης της διαλεκτικής σχέσης του χώρου και του κοινωνικού περιβάλλοντος, της ανάλυσης της µετάβασης από το φυσικό στο δοµηµένο χώρο, µε την εξέλιξη των κοινωνικών δοµών, καθώς και της εµβάθυνση σε κατηγορίες εσωτερικών χώρων πρωτογενούς και εκλογικευµένης κοινωνικοποίησης.

Συµβολή στη διαµόρφωση περιεχοµένου του µαθήµατος, µε
έµφαση στους εσωτερικούς χώρους (Ανάθεση διδασκαλίας
από το 2002). Συγγραφή διδακτικού βοηθήµατος.
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά
1993

κελύφη
Συνθετικό µάθηµα ΣΤ εξαµήνου-Υποχρεωτικό- 10 ώρες
Περιγραφή Το µάθηµα στοχεύει στην ανάπτυξη της γνωστικής περιοχής της µελέτης, τεκµηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης
νεώτερων αρχιτεκτονικών µνηµείων σε συνδυασµό µε το αντικείµενο
του σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, µε σκοπό την υποστήριξη, καλλιέργεια και ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να επεµβαίνουν
και να διαµορφώνουν εσωτερικούς χώρους σε παραδοσιακά διατηρητέα κτίρια, µέσα από την κριτική θεώρηση, ερµηνεία της
ιστορίας.

Συµβολή στη διαµόρφωση περιεχοµένου του µαθήµατος
(Ανάθεση διδασκαλίας του εργαστηριακού µέρους από το 1993,
ενώ του θεωρητικού από το 2008).
Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων.
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1983σήµερα

Εποπτεία και εισήγηση 171 πτυχιακών εργασιών του τµήµατος
ΕΑ∆ΣΑ σε θεµατικές ενότητες επανασχεδιασµού των εσωτερικών χώρων υπαρχόντων κτιρίων διαφορετικών ιστορικών περιόδων για ιδιωτικές ή δηµόσιες χρήσεις στις λειτουργικές ενότητες κατοίκησης, εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, πολιτισµού,
ή αναψυχής.

2012σήµερα
2014-2015

Εποπτεία και εισήγηση 12 διαλέξεων ερευνητικού περιεχοµένου του τµήµατος ΕΑ∆ΣΑ.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

Μέλος τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης µεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης στο ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» της Μ.
Μαρίνη, µε θέµα «Μνήµες του Εµφυλίου Πολέµου στο Ορφανοτροφείο-Φυλακές της Αίγινας: Η ερµηνεία µιας δύσκολης κληρονοµιάς και προτάσεις µουσειολογικής ανάδειξής της».

2001, 2002
2008Σήµερα

∆ιαλέξεις στα προγράµµατα υποψηφίων διδακτόρων και µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΕΜΠ- Σχολή Αρχιτεκτόνων- Τοµέας ΙΙΙ.
∆ιδασκαλία στο πλαίσιο της δράσης L.L.P. Erasmus σε συνεργαζόµενα Ευρωπἀκά Πανεπιστήµια (Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος)
Ανάθεση και πραγµατοποίηση αξιολόγησης του Προγράµ-

2014

µατος Σπουδών του κολλεγίου Αρχιτεκτονικής Μηχανικής του
Kingdom University, του Βασιλείου του Μπαχρέιν. (Kingdom of
Bahrain).

2003-2004 Συµµετοχή έξη φορές στην εξεταστική επιτροπή του Ιδρύµατος
2004-2005 Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ για την ειδίκευση της Αρχιτεκτονικής
2005-2006 εσωτερικών χώρων. Εισηγήτρια για το µάθηµα ∆οµική Τέχνη.
2006-2007 Ανάθεση από το ΙΚΥ εποπτείας µεταπτυχιακού προγράµµατος
2009-2010 των επιτυχόντων φοιτητών ως υποτρόφων ΙΚΥ- έξη φοιτητές.
2010-2011 Αξιολογήτρια αιτήσεων µεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτρο2011-2012 φιών ΙΚΥ (24 αιτήσεις)
∆ιορθώτρια στον διαγωνισµό ΑΣΕΠ για την ειδικότητα διαµόρφω2009
σης παραδοσιακών κτιρίων.
2002
2002
2005

∆ιορθώτρια στον διαγωνισµό ΑΣΕΠ για την ειδικότητα διαµόρφωσης παραδοσιακών κτιρίων.
Ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ, µε αριθµό µητρώου 14793.
∆ιδασκαλία σε ΚΕΚ Παλλήνης, στην ειδικότητα διακοσµητικής εσωτερικών χώρων .
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1988-1989

∆ιδασκαλία στα περιφερειακά κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων,

στην ειδικότητα διακοσµητικών εφαρµογών
Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων.

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
β. ∆ιοικητικό έργο
2010- 2014 Εκλογή στη θέση του ∆ιευθυντή (Κοσµήτορα) της Σχολής Γραφικών Τεχνών και ∆ιακοσµητικών Σπουδών. Έναρξη θητείας 1-92010, λήξη 30-8-2014.
2014- σή-

Εκλογή στη θέση του Ακαδηµἀκού Συντονιστή της Σχολής Καλλι-

µερα

τεχνικών Σπουδών.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

2006- 2014 Ακαδηµἀκός υπεύθυνος για τις Ευρωπἀκές δράσεις L.L.P. Erasmus Socrates του τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης, Σχεδιασµού αντικειµένων. Συνεργασία µε 47 τριτοβάθ2010- σή-

µια Ιδρύµατα της Ευρώπης.

µερα

Μέλος της επιτροπής ΟΜΕΑ του τµήµατος ΕΑ∆ΣΑ

2002-2015

Έξη θητείες (2002-03, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2015
-16) διευθυντή Α τοµέα µαθηµάτων «Αρχιτεκτονικής, Κατασκευαστικής και Παραστατικής Τεχνολογίας»

2008-09,
2009-10
1985-1993

Ορισµός ως αναπληρώτρια πρόεδρος τµήµατος ΕΑ∆ΣΑ (2 θητείες)
Μέλος Συµβουλίου Τµήµατος ως αιρετή εκπρόσωπος της προσωρινής βαθµίδας επιµελητών και καθηγητών εφαρµογών επί 4
έτη.

2006σήµερα

Συµµετοχή ως µέλος σε 18 εκλεκτορικά σώµατα του τµήµατος
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ∆ιακόσµησης Σχεδιασµού Αντικειµένων, 3 του τµήµατος Συντήρησης έργων Τέχνης, 1 του τµήµατος
Φωτογραφίας , 1 του τµήµατος Γραφιστικής, 1 στο τµήµα Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, ΤΕΙ Πάτρας.

2006-2010

Συµµετοχή ως µέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής σε 5
εκλεκτορικά του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων,
∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων.

2008-09

Αξιολογήτρια σε 1 εκλεκτορικό σώµα του τµήµατος Γραφιστικής, κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

2002– σή-

Συµµετοχή σε πολυάριθµες επιτροπές του τµήµατος και µειοδο-

µερα

τικούς διαγωνισµούς του ΤΕΙ Αθήνας.
Μέλος τριµελούς επιτροπής για την αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών ΕΑ∆ΣΑ.
Μέλος επιτροπής εκπόνησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του ΤΕΙ Αθήνας .
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
2015

Εκλογή στη θέση του ∆ιευθυντή του Ερευνητικού εργαστηρίου
Σχεδιασµού (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών

∆ιεύθυνση

χώρων του τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµη-

Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676

σης, Σχεδιασµού Αντικειµένων. ΦΕΚ Ίδρυσης 515/ Β Τεύχος,
3/4/2015.
2014-2015

Ανάθεση και υλοποίηση συγγραφής ηλεκτρονικού, πολυµεσικού
ακαδηµἀκού συγγράµµατος µε τίτλο «Χώροι Γραφείων» ως

Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

υπεύθυνος πρότασης και κύριος συγγραφέας, στα πλαίσια της
δράσης Κάλλιπος, που εντάσσεται στην πράξη «Αναµόρφωση
προγραµµάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».
Η δράση υλοποιείται µε τους φορείς ΣΕΑΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Ακαδηµἀκών Βιβλιοθηκών), Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και ΕΛΚΕ ΕΜΠ (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου).
Μέλη συγγραφικής οµάδας: Α. Κλωνιζάκης, ∆. Φράγκου, Μ. Μοίρα, Π. Ηλίας).
2005-2007

Ερευνητικός υπεύθυνος σε πρόγραµµα µε τίτλο «Το χρώµα:
από το καµαρόσπιτο της Αττικής στο Νεοκλασικό της Αθήνας»,
το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 1/17.01.2005 απόφαση της
επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, αφού αξιολογήθηκε από εξωτερικούς κριτές (βαθµός αξιολόγησης 9/10).
Χρηµατοδότηση από την επιτροπή Ερευνών. ΕΛΚΕ ΤΕΙ- Α
Περιεχόµενο Το έργο αναφέρεται στη διερεύνηση δύο τύπων κατοικιών και τη συστηµατική καταγραφή χρωµάτων και διακόσµου, που θα
µπορούσε να εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις συντήρησης διατηρητέων
κτιρίων της Αττικής, µε µια πλήρη χρωµατική και διακοσµητική κλίµακα,
διάφορη της ήδη µελετηµένης επίσηµης αρχιτεκτονικής.

1995-2000

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή Αρχιτεκτονικού
χώρου και Επικοινωνίας του Τοµέα ΙΙΙ -Aρχιτεκτονικής Γλώσσας,
Eπικοινωνίας, Σχεδιασµού, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Τίτλος «Χωρική µορφολογία σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας.
Κοινωνική συνύπαρξη, µορφές ελέγχου µέσω του χώρου»
Περιεχόµενο Αναφέρεται στην ενότητα σπουδές

1997-98

Πρόγραµµα Υποστήριξης Μεταπτυχιακής Έρευνας µε σκοπό την απόκτηση διδακτορικού τίτλου Προσωρινός τίτλος «Το
θέµα του Ελέγχου σε Ιδρυµατικό Περιβάλλον»
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Χρηµατοδότηση από τον Ειδικό λογαριασµό έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας.
1991-94

Μέλος ερευνητικής οµάδας (κύρια ερευνήτρια) για την εκπόνηση έñåõíáς µε τίτλο " Ο ÷þñïò óôá Éäñýìáôá ðáéäéêÞò

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676

ìÝñéìíáò óôçí ÅëëÜäá".

Τηλέφωνο 210-9533224,

Περιεχόµενο τοµέα ευθύνης: Η διερεύνηση- καταγραφή της υπάρχου-

6932980022, 2297071394

σας κατάστασης του κτιριακού περιβάλλοντος των ιδρυµάτων κλειστής

Ηλεκτρονική διεύθυνση

περίθαλψης παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, µε στόχο την συνα-

zoegeo@teiath.gr

γωγή συµπερασµάτων που αφορούν στη µορφολογία, την οργάνωση
και τη λειτουργία του δοµηµένου και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά
και στην οικοδοµική τεχνολογία, τα χρησιµοποιούµενα υλικά, καθώς και
την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Χρηµατοδότηση από τον Ειδικό λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας, µε αµοιβή και απαλλαγή ωρών διδασκαλίας.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
α. ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών
2015

∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «Xenia Hotels in Greece: Modern
Cultural Heritage, A Holistic Approach» στο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα κριτών Journal of Civil Engeeniring and Architecture, February 2015, Volume 9, No 2, USA ISSN 1934-7359.
DOI : 1017265/ 1934- 7359, 2015/02-001 Impact Factor 0,029
( Global Institute for Scientific Information GISI)
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος
∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «The pattern of mass tourism and

2015

the relationship with local resοurces. The pattern of endogenous
development» στο διαδικτυακό περιοδικό µε σύστηµα κριτών
Journal of Tourism Research , ISSN 2241-7931 Τόµος 10/ 2015.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, Π. Χατζόπουλος
∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο µε τίτλο «Hotel Furniture in Greek

2015

Modernity: “Xenia” and “Amalia” Hotels cases». στο διαδικτυακό
περιοδικό µε σύστηµα κριτών Journal of Tourism Research , ISSN
2241-7931 Τόµος 11/ 2015.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος
Υπό δηµοσίευση άρθρο µε τίτλο «Hotel Design: A Path for Quali-

2015

tative Tourism» στο διαδικτυακό περιοδικό µε σύστηµα κριτών
Journal of Tourism Research , ISSN 2241-7931 .
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος
∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «Architectural Design as an Effec-
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2014

tive Aspect for the Inprovement of the tourist product » στο διαδικτυακό περιοδικό µε σύστηµα κριτών Journal of Tourism Research , ISSN 2241-7931 Τόµος 8/ 2014.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος
http://jotr.eu/index.php/hospitality-management/93-georgiadou

2014

∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «Xenia Hotels in Greece: A Holistic
Design Approach» στο διαδικτυακό περιοδικό µε σύστηµα κριτών
Journal of Tourism Research , ISSN 2241-7931 Τόµος 8/ 2014.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

http://jotr.eu/index.php/hospitality-management/83-xenia

2009

∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «Design: A chorocronic construction
on occasion of 3 myths, an epos and a painting» στο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα κριτών Artciencia, Year V, Νο11- Σεπτέµβριος 2009- Ιανουάριος 2010. ISSN 1646-3463
Συνεισηγητής Π. Ηλίας
http://www.artciencia.com/index.php/artciencia/search/authors/view?
firstName=Zoe&middleName=&lastName=Georgiadou&affiliation=&cou
ntry=GR

2009

Άρθρο «∆οµικά υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον», το oποίο έγινε αποδεκτό για δηµοσίευση στον Τόµο
«Green Buildings-Green cities», επιµέλεια Στ. Κυβέλου, Μ. Σίνου

2007

∆ηµοσίευση άρθρου «Design: A time Space Construction». σε διαδικτυακό περιοδικό µε σύστηµα κριτών, (Design for all- Institute
of India, Vol.2. No.8 August, 2007) στη θεµατική ενότητα Design
for all. Σελίδες 86-98.
Συνεισηγητής Π. Ηλίας.
http://www.designforall.in/newsletter_aug_2007.pdf

2007

∆ηµοσίευση άρθρου µε τίτλο «Design: A journey towards the
formulation of an idea» στο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα
κριτών Artciencia, Νο 7- Νοέµβριος 2007- Μάρτιος 2008. ISSN
1646-3463 Συνεισηγητής Π. Ηλίας.
http://www.artciencia.com/index.php/artciencia/search/authors/view?
firstName=Zoe&middleName=&lastName=Georgiadou&affiliation=&cou
ntry=GR

1999

∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων έρευνας «Ο Χώρος στα Ιδρύµατα
Παιδικής Μέριµνας στην Ελλάδα», στο επιστηµονικό Περιοδικό µε
σύστηµα κριτών ο Μέντορας (Τόµος Ι- ISBN 1108-4480).
Αναφορά µε άρθρα στις εφηµερίδες Ακρόπολη, σελ. 6, Φύλλο 61-2000, Βήµα, φύλλο 28-11-1999.
∆ηµοσίευση σε έκδοση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε βραβευµένης

1884

µελέτης ιδεών αστικής Κατοικίας.
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
β. ∆ηµοσιεύσεις εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων µε σύστηµα
κριτών σε δύο επίπεδα (abstract, full paper)
2015

Εισήγηση µε τίτλο «Η εµπειρία της διαµονής ως µέσο ανάδειξης
της αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής κληρονοµιάς». 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Βιωµατικού Τουρισµού, Σαντορίνη 9-10 Οκτωβρίου 2015.
Υπό δηµοσίευση σε πρακτικά.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

Εισήγηση µε τίτλο «The Development of a touristic model in lux2015

ury hotels in Greece: the case studies of Amalia hotels» ∆ηµοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου “Changing Cities II– Spatial
Design, Landscape and Socio economic Dimensions” Πόρτο Χέλι
22-26/6/2012, τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

2015

Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, Π. Χατζόπουλος
Εισήγηση µε τίτλο «The pattern of mass tourism and the relationship with local resοurces. The pattern of endogenous development».∆ηµοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου 5th International
Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens 57/6/2015.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, Π. Χατζόπουλος
Εισήγηση µε τίτλο «Hotel Furniture in Greek Modernity: “Xenia”

2015

and “Amalia” Hotels cases». .∆ηµοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου 5th International Conference on Tourism and Hospitality
Management, Athens 5-7/6/2015.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος

2015

Εισήγηση µε τίτλο «Ξενοδοχεία Ξενία: ολιστικός σχεδιασµός και
νεώτερη πολιτιστική κληρονοµιά» στην ηµερίδα του τµήµατος
εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων. Αθήνα 22-1-2015

2014

Εισήγηση µε τίτλο «Xenia Hotels in Greece: Rejection or Re-use?
A Holistic Approach» δηµοσιευµένη στα πρακτικά του 4th Intenational Conference on Tourism and Hospitality Management , Athens Greece 19-21/ 6/ 2014, ICTHM Proccedings, published by
Tourism Research Institute and Dratte Activities for the Development of Tourism and Tourism Education ISSN 1791-8685, pp. 2044.
Συνεισηγητές: ∆. Φράγκου, ∆. Μαρνέλλος
http://dratte.gr/DRATTE/Acad._conferences.html

2014

Εισήγηση µε τίτλο «Architectural Design as an Effective Aspect for CV Ζωή Γεωργιάδου 2015 | σελ. 9

.SpaceSyntax Laboratory, Editor Julienne Hanson, ISBN 0-95354561-X., Vol II ISBN 0-9535456-3-6.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/
fullpapers/69Georgiadoupaper.pdf

∆ηµοσίευση εισήγησης µε τίτλο «Does Spatial Configuration Af1999

fects Social Behavior? ». IFCW World Forum, Helsinki Finland, 30/8
-4/9/ 1999.
Αναφορά στο 1ο τεύχος του Ιδρύµατος για το παιδί και την οικογένεια, σελ. 8

1998

∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

Εισήγηση στο Ευρωπἀκό φόρουµ για την Οικογένεια 21ος
Αιώνας- υπό την αιγίδα της ευρωπἀκής επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Unesco, Μά̓ος 1998. Τίτλος ανακοίνωσης «Χωρική Μορφολογία σε Ιδρύµατα Παιδικής Μέριµνας, Συνύπαρξη, µορφές Ελέγχου Μέσω του Χώρου».
Έκδοση των πρακτικών από τον Εκδοτικό οργανισµό Λιβάνης
ISBN 960-236-989-2. Σελίδες 605-607.
Εισήγηση στο Α Πανελλήνιο συνέδριο ∆ιακοσµητών µε θέµα

1994

«Πρότυπες Μονάδες Κατοικίας» 2/-3/12/94 στο Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών.
∆ηµοσίευση σε τεύχος πρακτικών του συνεδρίου από το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών.
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
γ. Βιβλία- ∆ιδακτικό υλικό, σηµειώσεις
2015

Ανάθεση και υλοποίηση συγγραφής ηλεκτρονικού, πολυµεσικού
ακαδηµἀκού συγγράµµατος µε τίτλο «Χώροι Γραφείων: Μία
ιστορία αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων» ως υπεύθυνος
πρότασης και κύριος συγγραφέας, στο πλαίσιο της δράσης
Κάλιππος, που εντάσσεται στην πράξη «Αναµόρφωση
προγραµµάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».
Η δράση υλοποιείται µε τους φορείς ΣΕΑΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Ακαδηµἀκών Βιβλιοθηκών), Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και ΕΛΚΕ ΕΜΠ (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου).
Συν-συγγραφείς: Α. Κλωνιζάκης, ∆. Φράγκου, Μ. Μοίρα, Π. Ηλίας.
2005

Έκδοση µονογραφίας µε τίτλο «∆οµικά και ∆ιακοσµητικά Υλικά»,
Ίων ISBN 960-411-501-4.
Το βιβλίο αυτό διανέµεται ως διδακτικό βοήθηµα για το µάθηµα
∆οµική Τέχνη: τα υλικά , στο τµήµα ΕΑ∆ΣΑ του ΤΕΙ –Αθήνας, από
το 2005-σήµερα.
Προτείνεται ως ένα από τα δύο συγγράµµατα για το µάθηµα
∆οµική Τέχνη Ι, στο τµήµα ΕΑ∆ΣΑ του ΤΕΙ –Σερρών. (Αριθµ. απόφασης Συµβουλίου ΤΕΙ 549/33/7-10-09).
Τεύχος συµπερασµάτων µε τίτλο «Ο χώρος στα Ιδρύµατα παιδι-

1997

κής µέριµνας στην Ελλάδα». Κατάθεση στην Επιτροπή Ερευνών
του ΤΕΙ Αθήνας (1997), παρουσίαση στις διαλέξεις υποψηφίων
διδακτόρων του Τοµέα ΙΙΙ, της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ (1999,
2002).

1990-2005 ∆ιδακτικό βοήθηµα -σηµειώσεις για το µάθηµα «∆οµική Τέχνη Ι»,
µε τίτλο ∆οµικά και ∆ιακοσµητικά Υλικά
Οι σηµειώσεις εµπλουτίσθηκαν και ανανεώθηκαν 4 φορές.
1995-2014 ∆ιδακτικό βοήθηµα -σηµειώσεις για το µάθηµα «Αρχιτεκτονική
Εσωτερικών Χώρων ΙΙ, σε Χώρους Γραφείων», µε τίτλο «Χώροι
Γραφείων»
Οι σηµειώσεις εµπλουτίσθηκαν και ανανεώθηκαν 4 φορές
2011- σήµερα

∆ιδακτικό βοήθηµα -σηµειώσεις για το µάθηµα «Αρχιτεκτονική
εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά κελύφη», µε τίτλο
«Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονοµιά».
Οι σηµειώσεις εµπλουτίσθηκαν και ανανεώθηκαν 1 φορά..
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
δ. ∆ηµοσιεύσεις χωρίς σύστηµα κριτών
2009

∆ηµοσίευση πραγµατοποιηµένου έργου στο διαδίκτυο garch.gr
Σεπτέµβριος 10, (Greek Sustainable Archive), που είναι το ελληνικό αρχείο των πράσινων κτιρίων.
http://www.garch.gr/?p=262

∆ηµοσίευση µε τίτλο «H Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στα
1992

Ζαχαροπλαστεία στη Σύγχρονη Ελλάδα. Η λειτουργικότητα των

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

χώρων των Ζαχαροπλαστείων. Η εργονοµία, τα χρώµατα και ο
φωτισµός». ISSN 1105-767X.
1990

∆ηµοσίευση µε τίτλο «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων σε καταστήµατα στον Αιώνα µας. ∆ιεθνείς Τάσεις στην Αρχιτεκτονική
των Ζαχαροπλαστείων. Ο Ειδικός Σχεδιασµός του Εξοπλισµού».
Σελ.101-122, ISSN 1105-767X.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ε. Αναφορές
2015

Μέλος επιστηµονικής επιτροπής ηµερίδας για τον Τουρισµό και
το Design- “Τουρισµός και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων:
Ένα µέλλον από το Παρελθόν» (Π. Λύτρας, ∆. Λαλούµης, Ν. Μάρδα, Τ. Νούσια)
Ανάθεση και πραγµατοποίησης αξιολόγησης του Προγράµµατος

2014

Σπουδών του κολλεγίου Αρχιτεκτονικής Μηχανικής του Kingdom
University, του Βασιλείου του Μπαχρέιν. (Kingdom of Bahrain).
Κριτής στο επιστηµονικό περιοδικό µε σύστηµα peer-reviewed

2011-

Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publications,

σήµερα

USA ISSN 1934-7359.
2011 (κρίση 2 άρθρων)
2012( κρίση 5 άρθρων)
2013 (κρίση 7 άρθρων)
2014 (κρίση 4 άρθρων)
2015 (κρίση 2 άρθρων)

2011

Βιβλιογραφική αναφορά στη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Μαρία Μοίρα
«Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου», Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ,
Αθήνα ∆εκέµβριος 2011.
Βιβλιογραφική αναφορά στο βιβλίο «Κτίρια Γραφείων και Περι-

2009

βαλλοντικός Σχεδιασµός» συγγραφέας Καλογιαννίδου- Πάσχου
Βασιλική, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2009.

2009

Βιβλιογραφική αναφορά και αναφορά κειµένου στα πρακτικά του
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7ου ∆ιεθνούς συνεδρίου Spacesyntax, στη µελέτη «Interface of
Indoor and Outdoor Spaces in Buildings: A Syntactic Comparison
of Architectural Schools in Istanbul” των A. Unlu, E. Edgu, F. Cimsit,
M. E. Salgamsioglou, E. Garip, A. Mansouri.
2008

∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676

Περιοδικό Κτίριο Νο 3, βιβλιογραφική αναφορά και αναφορά

Τηλέφωνο 210-9533224,

κειµένου σε άρθρο Γ. Βιάζη µε τίτλο «Οι φυσικοί λίθοι ως υλικά

6932980022, 2297071394

δόµησης» σελ. 85.
2008

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

Αναφορά στο Green Issue του περιοδικού 2board Τεύχος 3,

Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

σελ.62.
2008

Αναφορά στο βιβλίο ∆οµικά και ∆ιακοσµητικά Υλικά από το περι-

2006

οδικό Κτίριο
Βιβλιογραφική αναφορά και αναφορά κειµένου (σελίδα 22) σε
διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία της Βασιλικής Καλογιαννίδου,
µε τίτλο «Σύγχρονοι γραφειακοί χώροι και περιβαλλοντική ευαισθησία», σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα περιβαλλοντικού σχεδια-

2004

σµού πόλεων και κτιρίων, στο Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήµιο,
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας.
Αναφορές δηµοσίευσης στο περιοδικό Μέντορας σε άρθρα
εφηµερίδων: Ακρόπολη, σελ. 6, Φύλλο 6-1-2000, Βήµα, φύλλο 2811-1999.
Αναφορά εισήγησης στο IFCW World Forum, στο 1ο τεύχος του

2005

Ιδρύµατος για το παιδί και την οικογένεια, σελ. 8
Αναφορές στο συγγραφικό και ερευνητικό της έργο υπάρχουν
στο διαδίκτυο. Ενδεικτικές διευθύνσεις:

1999-2000

1999
1999- 2009
2005-2015

www.assohqe.org/docs/programmeEnglishFrenchfinal.doc
www.arch.ntua.gr/studies/didactorico/didaktorika.pdf
www.congcreator.com/ifcw99/abstract/ohjelma.html
www.spacesyntax.tudelft.nl
www.spacesyntax.net/symposiaSSS4-fullpapers-69georgiadoupaper.pdf
www.spacesyntax.net/symposiaSSS4-abstracts69_georgiadou_abstact.pdf
www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/
DRS2006_0363.pdf
www.sss7.org/Program_PaperList.html
www.garch.gr
www.artciencia.com

Ποικίλες αναφορές σε πτυχιακές εργασίες που χρησιµοποίησαν
το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστηµονικής δραστηριότητας της
διδάσκουσας Ενδεικτικά αναφέρονται
Π. Καστανιώτη, Ν. Σακελλαρίου, µε θέµα «Μουσείο Φωτογραφίας».
Χ. Θεοδότου, Ε. Κοντοθάνου, µε θέµα «∆ιαµόρφωση πρότυπου
ιδρύµατος για παιδιά».
Μ. Τοµάσοβιτς «Χώρος για υποστήριξη παιδιών και οικογενειών
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σε κρίση, σε διατηρητέο κτίριο στη Σερβία».
Β. Μπάικα , Ν. Ραφαηλίδου «Ζωή σε 30 m3».
Ι. Κελπεντζίδης, Α. Καρακσούσογλου «Αγροτουρισµός και Design».
Το βιβλίο «∆οµικά και διακοσµητικά υλικά», αποτελεί προτεινόµε2006-09

νο βιβλίο αρχιτεκτονικού περιεχοµένου, ανάµεσα σε 5 από το
βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, στην ιστοσελίδα του.

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr
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5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
1981
1987
1981-1986

Έναρξη επαγγέλµατος διακοσµητή
Εγγραφή στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αριθµός µητρώου

∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676

50683

Τηλέφωνο 210-9533224,

Άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος διακοσµητή - αυταπασχόληση

6932980022, 2297071394

και συνεργασία µε Αρχιτεκτονικά γραφεία: ∆+Ε Ψαρρός (198081), Κ. Μπαραµπούτης (1981-82), Καψαµπέλης (1985).

Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

Ελεύθερο επάγγελµα αρχιτέκτονα µηχανικού. Το 2010 δηλώνεται
2004-2010

αδράνεια στην άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος, λόγω ασυµβίβαστου µε την θέση ∆ιευθυντή ΣΚΣ.
Στη διάρκεια αυτή εκπονήθηκαν µελέτες για καταστήµατα, κα-

1993-

τοικίες, επαναχρήσεις κτιρίων κ.λπ
Συµµετοχή σε πλήθος επιτροπών του ΤΕΙ Αθήνας για αρχιτεκτο-

σήµερα

νικές µελέτες, σηµαντικότερες των οποίων

2013

•

Μελέτη κεντρικής εισόδου ΤΕΙ Αθήνας

•

Μελέτη κεντρικού διαδρόµου ΤΕΙ Αθήνας

•

Μελέτη προσθήκης εξωτερικού κλιµακοστασίου διαφυγής

σε τρία κτίρια του ΤΕΙ Αθήνας.
Συµµετοχή στην δράση Imagine the city Aegina µε αρχιτεκτονική
µελέτη πλωτού κινηµατογράφου, ως αναβίωση του κινηµατογράφου γλάρος στην Αίγινα (Μέλη οµάδας µελέτης ∆. Αυγούστη, ΄Ιρ.
Νουρεντίνη).

6. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΆΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2013

Οµαδική έκθεση Imagine the city Aegina 10-18/7/2013 , παρουσίαση µελετών στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας.
Συν-µελετητές ∆ήµητρα Αυγούστη, Ίρις Νουρεντίνη
http://www.imaginethecity.gr/Fantasoy-tin-poli-Aigina-2013

2012

Ατοµική έκθεση ζωγραφικής στη ∆ιαδροµή των Καλλιτεχνών
(Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας) – ακουαρέλες Αιγινίτικων τοπίων.
http://www.aeginafistikifest.gr/programma_2012/

1989

Οµαδική Έκθεση Ζωγραφικής στη Ρωµἀκή αγορά από τη Γενική
Γραµµατεία Ισότητας.

1986

Μέλος κριτικής επιτροπής Πανελλήνιου διαγωνισµού ΕπίπλουFurnidec στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

1984

Βραβείο µελέτης Αστικής Κατοικίας στο διαγωνισµό Ιδεών Κατοικίας για φοιτητές του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.

1982

Ατοµική έκθεση ζωγραφικής µπατίκ στην Ελληνοαµερικανική
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Ένωση στην Αθήνα. Αναφορά σε εφηµερίδες- ραδιόφωνο µε
συνέντευξη.
1981

Ατοµική έκθεση ζωγραφικής στον µορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αίγινας «Καποδίστριας», στην Αίγινα. Αναφορά σε εφηµερίδες.

2013

Συντονίστρια της εκδήλωσης «Καποδίστριας- Σπινέλι- Ευρωπἀκή Ένωση» Εκδήλωση του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αίγινας (10
-6-2013)

ΖΩΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
∆ιεύθυνση
Iφιγενείας 103 Καλλιθέα 17676
Τηλέφωνο 210-9533224,
6932980022, 2297071394
Ηλεκτρονική διεύθυνση
zoegeo@teiath.gr

https://www.youtube.com/watch?v=UE8dh05s7LQ

2012
2009

Παρουσίαση - οµιλία για το εικαστικό έργο των ζωγραφισµένων
δεξαµενών νερού του ζωγράφου Γιάννη Σανταντόνιο.
Πραγµατοποίηση εθελοντικών εικαστικών µαθηµάτων στα πλαίσια εξωσχολικών δραστηριοτήτων παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσαγρού Αίγινας

2014- σή-

Συµµετοχή σε κοινωνικό φροντιστήριο στην Αίγινα µε διδασκα-

µερα

λία γραµµικού σχεδίου.

2015

Μέλος ∆ιοικητικού συµβουλίου συλλόγου µόνιµου εκπαιδευτικού
προσωπικού ΣΕΠ

7. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
1975

Αγγλική. Πολύ καλά

1976

Γαλλική Πολύ καλά
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