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1. ΠΟΤΓΔ  

 

2001-2003 Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο κε βαζκφ 8,08 ηνπ 

   Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

            ηνπ Δ.Μ.Π. Αξρηηεθηνληθή – ρεδηαζκφο ηνπ Υψξνπ, ζηελ 

  θαηεύζπλζε Α’ : ρεδηαζκόο – Υώξνο -  Πνιηηηζκόο.  

           Δθπνλήζεθε ε πηπρηαθή εξγαζία κε ηνλ ηίηιν: «Πξνζδηνξηζκφο 

             πνηνηήησλ ζην γξακκηθφ ρψξν ηνπ δξφκνπ». 

                        Πεξηερόκελν Ζ κειέηε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ        

                       πεξηπηέξνπ κε ηελ παξάιιειε εμέιημε ηεο πφιεο θαη ηνπ δεκφζηνπ   

                        ρψξνπ θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ σο ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ 

  ρψξνπ  θαη σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο πφιεο, κε 

          πξνζεγγίζεηο θαη εξσηήκαηα πνπ επηρεηξνχλ λ’ αληρλεχζνπλ ηελ δνκή   

                       ηνπ θαη ηηο πνηφηεηεο ησλ ρψξσλ πνπ δεκηνπξγεί.  

                        ηφρνο ηεο δηεξεχλεζεο ε αθεηεξία γηα έλαλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ,   

                       «αξρηηεθηνλνπνίεζε» ηνπ ράνπο πνπ απηφ παξνπζηάδεη θαη ηνπ ρψξνπ   

                        πνπ βξίζθεηαη. 

1993-1996 Πηπρίν αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο Δ.Μ.Π. Βαζκφο πηπρίνπ 8,02. 

 

1987-1992    Πηπρίν ηκήκαηνο δηαθνζκεηηθήο, ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη  

         Καιιηηερληθψλ πνπδψλ  Σ.Δ.Ι Αζήλαο.  Βαζκφο πηπρίνπ 8,5. 

2007             εκηλάξην: «Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη θαζαξέο ηερλνινγίεο   

                          δφκεζεο»,ΗΑΝΟ ΔΜΗΝΑΡΗΑ. 

1992     εκηλάξην Ι.ΔΚ.ΔΜ. Σ.Δ.Δ. κε ζέκα : 

            AUTOCAD 14 (2D ρεδίαζε , Δηζαγσγή ζηελ 3D ρεδίαζε,  

            Δθηχπσζε ).  

1991    εκηλάξην βηνκεραληθνύ ζρεδίνπ, επηδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Ο.Κ. θαη 

                   πινπνηεκέλν απφ ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

1987       Απφθνηηνο ηνπ Σ.Δ.Λ. Ζξαθιείνπ Κξήηεο.  

                       -  Καηά ηελ θνίηεζε ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ , παξαθνινχζεζε  

  εηδηθψλ καζεκάησλ: 

                                Πιαζηηθήο (6ν εμάκ.),  

                           Οηθνδνκηθήο (5ν,7ν,8νεμάκ.), 

                           Αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο (6ν,8ν,9ν εμάκ.),         

                           Απνθαηαζηάζεσλ (7ν εμάκ.),  

                          Αξρηηεθηνληθνχ ρψξνπ θαη επηθνηλσλίαο (8ν εμάκ.).  

                       -  Φεβξνπάξηνο 1996  Γηάιεμε ζηνλ ηνκέα 3 (Αξρηηεθηνληθήο   



 

 

                          Γιώζζαο Δπηθνηλσλίαο θαη ρεδηαζκνύ ) κε ζέκα «Σν Διιεληθφ       

                          πεξίπηεξν» θαη δηδάζθνληα ην Γηψξγν Υατδφπνπιν .Βαζκφο (10) δέθα. 

                       -   Οθηψβξηνο 1996  Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηνλ ηνκέα 3             

                           (Αξρηηεθηνληθήο  Γιώζζαο Δπηθνηλσλίαο θαη ρεδηαζκνύ ), 

                           κε ηίηιν «Καζηνξηά Ληκλαίεο Καηαζθεπέο» θαη δηδάζθνληα ηνλ Αλδξέα  

            Κνχξθνπια. 

                         Πεξηερόκελν ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ έμσ αιιά θπξίσο κέζα   

                           ζην λεξφ κε ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αίζζεζεο ηεο «θαηνίθεζεο»  

            ζην πγξφ ζηνηρείν κε ζχγρξνλν ηξφπν. Σειηθφ αληηθείκελν ηεο 

            εξγαζίαο ππήξμε ε δεκηνπξγία κνπζείνπ, εξγαζηεξίνπ θαη μελψλα  

                           κέζα ζην λεξφ, ζηνλ αλαζθαπηψκελν Νενιηζηθφ ιηκλαίν νηθηζκφ ηνπ   

                           Γηζπειηνχ ζηελ ιίκλε ηεο Καζηνξηά. Βαζκφο (9)ελλέα. 

 

                        -  Καηά ηε θνίηεζε ζην ηκήκα Γηαθνζκεηηθήο, παξαθνινχζεζε  

  εηδηθψλ καζεκάησλ: 

                           Πιαζηηθήο καθέηαο 

                           Τθάζκαηνο 

                           Κεξακηθήο 

             Βηνκεραληθνχ ζρεδίνπ (Design). 

                               - Πηπρηαθή  εξγαζία ζην κάζεκα ηνπ Βηνκεραληθνύ ζρεδίνπ 

            (Design) κε εηζεγεηή ηνλ Πιάησλα Αιεμίνπ θαη ηίηιν «Πάλησλ 

             πξαγκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο». Αληηθείκελν κειέηεο ήηαλ ε έξεπλα 

  ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηεο αλζξσπνγεσκεηξίαο. 

                        ηφρνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαηνίθνπ ηεο    

                        πφιεο κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηνλ ζρεδηαζκφ ειεθηξνθίλεηνπ  

                        δίηξνρνπ νρήκαηνο γηα ηελ θίλεζε κέζα ζηελ πφιε (παηίλη κε επειημία   

                        ζηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά ηνπ θαη ηελ ρξήζε ηνπ).                   

                        Βαζκφο (10) δέθα . 

                         - ηα πιαίζηα ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ηκήκαηνο   

  Γηαθνζκεηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο, εξγαζία ζην αξρηηεθηνληθφ  

 γξαθείν ηνπ Γεκήηξε θαη Ησάλλαο Γάβαξε ζηελ Παηαλία Αηηηθήο. 

                         -Καιή γλψζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ Ζ/Τ κε ηδηαίηεξε   

                           γλψζε ηνπ Archicad. 

 

 



 

 

2. ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

2001         Βξαβείν ηάκνπ Κ. ηνχξλα γηα ηελ επίδνζε ζπνπδψλ  

           θαηά ην αθαδ. έηνο 1994-1995 (πξσηηά θαηά ην 5ν,6ν,7νθαη 8νεμάκ)  

                          ζηε ζρνιή Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Δ.Μ.Π.  

2001  Βξαβείν Σ.Δ.Δ. γηα ηελ ίδηα επίδνζε  

            ζην Δ.Μ.Π. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

  

1998-ζήκεξα   Πξφζιεςε απφ  ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο ζην ηκήκα Δζσηεξηθήο      

                          Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο & ρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ  

πξψελ Γηαθνζκεηηθή) ηεο ρνιήο Καιιηηερληθψλ πνπδψλ (.Κ..), 

κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ    

                          νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία  

                          αληηκηζζία, ζηελ θαηεγνξία ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ζπλεξγάηε ,   

                          γηα ηελ δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ – ζπλζεηηθψλ καζεκάησλ.  

 Καηά ηα αθαδεκατθά έηε απφ ην 1998-2014 (κε εμαίξεζε ην 2003- 

                                            2005) αλάζεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ : 

                                            ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ  ,  ρεδηαζκόο επίπινπ,   

                                            σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα Γ΄  «ρεδηαζκνύ (Design)              

                                            Υώξνπ θαη Αληηθεηκέλνπ». 

 

                       Καη κε ηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αξρηηεθηνληθή      

                       Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ηνπ Α΄ Σνκέα Μαζεκάησλ «Αξρηηεθηνληθήο         

                       Καηαζθεπαζηηθήο θαη παξαζηαηηθήο Σερλνινγίαο» θαη             

                       ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό, Βηνκεραληθόο  

                       ρεδηαζκόο: Έπηπιν  «ρεδηαζκόο  Αληηθεηκέλσλ» ηνπ Γ΄ Σνκέα  

                       Μαζεκάησλ αληίζηνηρα.  

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα (Α.1) 

 

                       Δπνπηεία θαη εηζήγεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη δηαιέμεσλ  

                       θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα (Α.2) 

 

1998                Πξφζιεςε απφ 08-10-1998 έσο 14-09-1999 απφ ην Η.Δ.Κ.   



 

 

                               Ζιηνππφιεσο , ζην ηκήκα Σερληθφο Γξαθίζηαο Ζιεθηξνληθήο 

                 ρεδίαζεο Δληχπνπ , γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνχ  

                 καζήκαηνο : Διεύζεξν ρέδην – Υξώκα.  

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

2015                        πκκεηνρή, ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, ζην εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην: 

«Δξγαζηήξην ρεδηαζκνχ (Design) θαη Αξρηηεθηνληθήο Δζσηεξηθψλ 

ρψξσλ» ηεο ρνιήο Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο/ Design 

and Interior Architecture Research Laboratory, θαη εθπξνζσπείηαη κε 

ην ινγφηππν sxeΓiasmos, κε εξεπλεηηθή πεξηνρή: Αξρηηεθηνληθή 

εζσηεξηθψλ Υψξσλ (ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εκπνξηθνί ρψξνη), 

ρεδηαζκφο επίπινπ. 

 

2002                  - Έξεπλα θαη ζεσξεηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «Καηψθιηα ηνλ Πάξλσλα» 

                          ζηα πιαίζηα ηνπ   Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  

                          πνπδψλ ηνπ Δ.Μ.Π. Αξρηηεθηνληθή – ρεδηαζκόο ηνπ Υώξνπ,                   

                          ζηελ θαηεύζπλζε Α’ : ρεδηαζκόο – Υώξνο -  Πνιηηηζκόο.  

               Μάζεκα:  Καηνηθία- Καηνίθεζε – πκκεηνρή I-II. 

                          Πεξηερόκελν. Γηεξεχλεζε θαη εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο θαηνίθεζεο, 

                          κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο θαηνίθεζεο ησλ θαησθιηώλ ησλ              

                          ζπηηηώλ.  Πψο νη θάηνηθνη ηα ρεηξίδνληαη, πψο ηα νηθεηνπνηνχληαη, ηη   

                          αμία έρνπλ γηα ηνπο θάηνηθνπο, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαηνηθηψλ αιιά  

                          θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νηθηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ  

                          ζηελ πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Πάξλσλα.  

                                - Έξεπλα θαη ζρεδηαζκφο ηξαπεδηνχ «πνιχεδξν»  ζηα πιαίζηα ηνπ       

                  Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Δ.Μ.Π.   

                  Αξρηηεθηνληθή – ρεδηαζκόο ηνπ Υώξνπ, ζηελ θαηεύζπλζε Α’ :    

                  ρεδηαζκόο – Υώξνο -  Πνιηηηζκόο.  

                 Μάζεκα: Υώξνο & βηνκεραληθό   Αληηθείκελν. 

                 Εεηνχκελν ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη  

                 ζην αληηθείκελν ηνπ ηξαπεδίνπ ζηελ θαηνηθία, κε ζηφρν ηελ αλαδφκεζε  

                 θαη ηνλ  επαλαζρεδηαζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηξαπέδη.  

                         Σειηθφ απνηέιεζκα ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηξαπεδηνχ  

                          κε απμνκείσζε ηνπ χςνπο θαη ε ρξήζε ηνπ σο ηξαπέδη πνιιαπιψλ                           

                          ιεηηνπξγηψλ.    

                            



 

 

2003 Δθπνλήζεθε  πηπρηαθή εξγαζία κε ηνλ ηίηιν: «Πξνζδηνξηζκφο 

 πνηνηήησλ ζην γξακκηθφ ρψξν ηνπ δξφκνπ». Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Δ.Μ.Π. Αξρηηεθηνληθή – ρεδηαζκόο ηνπ 

Υώξνπ, θαηεύζπλζε Α’ : ρεδηαζκόο – Υώξνο -  Πνιηηηζκόο.  

               (Σν πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα: 1. πνπδέο)  

 

5. ΤΝΔΓΡΙΑ- ΔΙΗΓΗΔΙ- ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ- 

   ΗΜΔΡΙΓΔ-  ΑΝΑΦΟΡΔ- ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ 

2015                    - Γεκνζίεπζε (κεηά απφ θξίζε πεξίιεςεο θαη  άξζξνπ, γιψζζα: 

Αγγιηθά), Γεσξγηάδνπ Ε., Φξάγθνπ Γ., Μαξλέιινο Γ., 2015, Xenia 

Hotels in Greece: A Holistic Approach to Modern Cultural 

Heritage, Journal of Civil Engineering and Architecture, Volume 9, 

Number 2, February 2015 (Serial Number 87), ISSN 1934-7359.  

                        Αναλςηικά: Υπόμνημα ( Β.1) 

 

                           -Δηζήγεζε θαη Γεκνζίεπζε  (ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο 10), (κεηά 

απφ θξίζε πεξίιεςεο θαη  άξζξνπ, γιψζζα: Αγγιηθά), Φξάγθνπ Γ., 

Γεσξγηάδνπ Ε., Μαξλέιινο Γ., 2015, Hotel Design: A Path for 

Qualitative Tourism,  4th  International Conference on Tourism and 

Hospitality Management, Journal of Tourism Research, Volume 10,  

Published by: Activities for the Development of Tourism and Tourism 

Education and Tourism Research Institute. 

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα (Β.2) 

 

                           - Δηζήγεζε θαη Γεκνζίεπζε (ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο 10), (κεηά απφ 

θξίζε πεξίιεςεο θαη  άξζξνπ, γιψζζα: Αγγιηθά), Μαξλέιινο Γ., 

Φξάγθνπ Γ., Γεσξγηάδνπ Ε., 2015, Hotel Furniture in Greek 

Modernity: “Xenia” and “Amalia” Hotels cases, 5th  International 

Conference on Tourism and Hospitality Management, Journal of 

Tourism Research, Volume 10, Published by: Activities for the 

Development of Tourism and Tourism Education and Tourism 

Research Institute. 

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα (Β.3) 

 

                          - Ζκεξίδα γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ην Design: «Σνπξηζκφο θαη 

Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθψλ Υψξσλ: Έλα Μέιινλ απφ ην Παξειζφλ» 

Δηζήγεζε: «Σα Ξελνδνρεία Ξελία σο ζέκα ζπλζεηηθνχ καζήκαηνο ζην 



 

 

ηκήκα Δ.Α.Γ..Α.», βαζηζκέλε ζηα δεκνζηεπκέλα άξζξα: «Ο 

Αξρηηεθηνληθφο  ρεδηαζκφο, σο Απνηειεζκαηηθή Παξάκεηξνο 

Βειηίσζεο ηνπ  Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο» & «Ξελνδνρεηαθφο 

ρεδηαζκφο: έλα κνλνπάηη γηα πνηνηηθφ ηνπξηζκφ», Μαξλέιινο Γ., 

Φξάγθνπ Γ., Γεσξγηάδνπ Ε. 

                       

2014                  - Δηζήγεζε θαη Γεκνζίεπζε (κεηά απφ θξίζε πεξίιεςεο θαη  άξζξνπ, 

γιψζζα: Αγγιηθά,) Γεσξγηάδνπ Ε., Φξάγθνπ Γ., Μαξλέιινο Γ., 2014,  

Xenia Hotels in Greece: Rejection or Re‐use? A Holistic 

Approach,  4th  International Conference on Tourism and Hospitality 

Management,  Journal of Tourism Research, Volume 8-9, Published 

by: Activities for the Development of Tourism and Tourism Education 

and Tourism Research Institute,  ISSN : 1791 – 8685. 

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα  (Β.4) 

 

                        - Δηζήγεζε θαη Γεκνζίεπζε (κεηά απφ θξίζε πεξίιεςεο θαη  άξζξνπ, 

γιψζζα: Αγγιηθά) Φξάγθνπ Γ., Γεσξγηάδνπ Ε., Μαξλέιινο Γ., 2014, 

Architectural Design as an Effective Aspect for the Improvement 

of the Tourist Product, 4th  International Conference on Tourism and 

Hospitality Management, Journal of Tourism Research, Volume 8-9, 

Published by: Activities for the Development of Tourism and Tourism 

Education and Tourism Research Institute,  ISSN : 1791 – 8685 

                        Αναλςηικά: Υπόμνημα  (Β.5) 

 

            2013 Γεκνζίεπζε Τινπνηεκέλνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ  

                          (Δζηηαηφξην – θαθέ ζηε Νέα Ησλία) ζηνλ θαηάινγν:    1ε Έθζεζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Αηηηθή, έθδνζε .Α.Γ.Α.- Σκήκα Αηηηθήο   

                          (χιινγνο Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ).                

2004                   Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαη αλαθνξά θεηκέλνπ ηεο δηπισκαηηθήο   

                          εξγαζίαο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  

                          πνπδψλ ζρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΜΠ,  ζηελ 9ε δηεζλή έθζεζε   

      αξρηηεθηνληθήο Μπηελάιε Βελεηίαο, Διιεληθή ζπκκεηνρή, Τπνπξγείν     

      Πνιηηηζκνχ, ηίηινο: “memory game” ζει. 182, 183. 

 

2001                    Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο ησλ ηεζζάξσλ πιαηεηψλ ηεο Αζήλαο.  

                          Οκφλνηα- χληαγκα- Μνλαζηεξάθη- Κνπκνπλδνχξνπ,  

                          Γεκνζίεπζε ζηνλ Καηάινγν ζπκκεηνρψλ.  



 

 

                          Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Α.Δ. 

                          α) Γηακφξθσζε Πιαηείαο πληάγκαηνο, (2νο δηαγσληζκφο - 1999) 

                          Αξ. ζπκκεηνρήο 11111,ει. 97                                                                 

                         β) Γηακφξθσζε Πιαηείαο Κνπκνπλδνχξνπ (Διεπζεξίαο)  

                         Με πξνηάζεηο γηα ηα κέησπα ησλ θηεξίσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ,   

                         Αξ. ζπκκεηνρήο 97079 ει.145.     

                                       

1997           Γεκνζίεπζε- αθηέξσκα ηεο δηάιεμεο ηεο ζρνιήο Αξρηηεθηφλσλ  

                      ηνπ Δ.Μ.Π.  ηνπ ηνκέα 3 (Αξρηηεθηνληθήο Γιψζζαο, Δπηθνηλσλίαο θαη   

                      ρεδηαζκνχ ) κε ζέκα «Σν  Διιεληθφ πεξίπηεξν» ζηελ εθεκεξίδα              

                     «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ» ηεο Κπξηαθήο  19/02/1997,ζην θχιιν γηα ηνλ 

 πνιηηηζκφ (ζει. 25) κε ηίηιν: «Πεξίπηεξν έλα κηθξφ Πνιπθαηάζηεκα». 

 

6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

2003-ζήκεξα   Γηαηεξψ ηδησηηθφ Αξρηηεθηνληθφ Γξαθείν ζηελ νδφ Αηγαίνπ 4,  

                           Υαιάλδξη, Αζήλα.  

 

2001-2010    -πλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Νίθσλα  

 Οηθνλνκίδε, γηα αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη επηβιέςεηο. 

 

                          -Πηπρίν κειεηεηή Α΄Σάμεο  (Ν. 716/77), Αξ. Μεηξψνπ 15314   

                           Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο  Υσξνηαμίαο Καη Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

                           Καηεγνξίεο Μειεηψλ 6   

                           Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ 

                           & θαηεγνξία 7 Δηδηθέο  Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο (Γηακφξθσζεο   

                           εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ  ρψξσλ, κλεκείσλ, απνθαηάζηαζεο-  

                           δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ  θηηξίσλ θαη νηθηζκψλ θαη ηνπίνπ. 

1999-2001           - Δξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ σο  Αξρηηέθησλ κε ηελ  ππ’ αξ. 579/99   

                           απφθαζε Γ. Παιαηνχ Φαιήξνπ, απφ  17/11/1999 έσο 22/1/2000.     

                          -Δξγαζία κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ σο  Αξρηηέθησλ κε ηελ  ππ’ αξ.   

                           576/2000 απφθαζε Γ. Παιαηνχ Φαιήξνπ, απφ  7/7/2000 έσο             

                           6/7/2001, γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή  Γεκαξρείνπ θαη  

                           Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Π. Φαιήξνπ».  

1998-ζήκεξα    πλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ άιηα Βαζίιεηνπ 

 γηα ηελ εθπφλεζε αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ  ζηελ πεξηνρή ησλ 

  Μεγάξσλ Αηηηθήο. (Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθή   βεβαίσζε, Νν:14, ζηα             



 

 

                           δηθαηνινγεηηθά)    

1998-2001       πλεξγαζία έσο ην 2001 κε ην γξαθείν ηνπ Αξρηηέθηνλα κεραληθνχ 

                     Λεσλίδα Παπαληθνιάνπ. 

1998              Μέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) , (αξηζκφο 

                     κεηξψνπ 79017) απφ ηελ 10ε Ηνπλίνπ 1998. 

 

              Απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα 

                     Μεραληθνχ έσο ζήκεξα δξαζηεξηνπνίεζε σο ειεχζεξνο 

                     επαγγεικαηίαο εθπνλψληαο κειέηεο , είηε αηνκηθά είηε ζε 

                     ζπλεξγαζία  ,  θαηνηθηψλ , θαηαζηεκάησλ , γξαθείσλ κε παξάιιειε 

                     επίβιεςή ηνπο θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο.  

                          Παξάιιεια κειέηε ζρεδηαζκφο θαη επίβιεςε εζσηεξηθψλ,   

                          θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ (θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θιπ).  

 1990-1993        πλεξγαζία κε ην δηαθνζκεηή Νίθν Σδειέπε ζε ζέκαηα πνπ 

        αθνξνχζαλ, εζσηεξηθνχο ρψξνπο  θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, 

  μελνδνρείσλ. Ζ ζπλεξγαζία πεξηειάκβαλε ην  ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε 

  θαη ηελ επίβιεςε θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. 

 

α. Μειέηε εζσηεξηθώλ ρώξσλ & επίπισλ. 

1990- ήκεξα     -Μειέηε & ζρεδηαζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, επίπισλ θαη                

εηδηθψλ θαηαζθεπψλ. Καηνηθηψλ, Δπαγγεικαηηθψλ ρψξσλ 

(θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θ.α.)  Αναλςηικά: Υπόμνημα (Γ.1)                     

  β. Μειέηε εμσηεξηθώλ ρώξσλ. 

   1995- ήκεξα     - Μειέηε, πξνηάζεηο & ρεδηαζκφο εμσηεξηθψλ ρψξσλ , ππαηζξίσλ 

πνιηηηζηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ (πιαηεηψλ, ειεχζεξσλ  ρψξσλ, 

πεδνδξφκσλ, παηδηθέο ραξέο θ.α.).  Αναλςηικά: Υπόμνημα (Γ.2)                    

  γ. Μειέηε θηηξίσλ. 

   1988- ήκεξα        - Μειέηε & ρεδηαζκφο θηηξίσλ. Καηνηθηψλ, Δπαγγεικαηηθψλ θηηξίσλ 

(θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θ.α.). Αναλςηικά: Υπόμνημα (Γ.3)                       

  δ. Πξνκειέηεο 

   1998 – ζήκεξα      -Πξνκειέηεο θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ (Κηηξίσλ,  

Δζσηεξηθψλ ρψξσλ, επίπισλ θαη  εηδηθψλ θαηαζθεπψλ) 

                       Αναλςηικά: Υπόμνημα (Γ.4) 

 

 

 

 



 

 

 7. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ   (εθζέζεηο – Γηαγσληζκνί) 

 

2015  ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο: Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθψλ Υψξσλ-  

                           Υψξνη Αλαςπρήο, ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο ηεο .Κ.. ,ηκήκα Δ.Α.Γ..Α.,   

                           ζπκκεηνρή ζε έθζεζε γηα ηνλ Σνπξηζκφ & ην Design, 07-1 9      

                          Φεβξνπαξίνπ 2015, Δθζεζηαθφ θέληξν M.E.C. Παηαλίαο, κε Φνηηεηηθέο  

                           εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ξελνδνρείνπ σο ππεχζπλνο   

                           ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κε ηελ Γ. Φξάγθνπ. 

 

2014  ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο: Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθψλ Υψξσλ-  

                           Υψξνη Αλαςπρήο, ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο ηεο .Κ.. ,ηκήκα Δ.Α.Γ..Α.,   

                           ζπκκεηνρή ζηε έθζεζε «100% hotel show», 08-10 Φεβξνπαξίνπ  

                           2014, Δθζεζηαθφ θέληξν M.E.C. Παηαλίαο, κε Φνηηεηηθέο εξγαζίεο  

                           ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ξελνδνρείνπ σο ππεχζπλνο ηνπ  

                           εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κε ηελ Γ. Φξάγθνπ , πεξίπηεξν 1.Α5. 

 

2013 i. πκκεηνρή ζηε 1ε Έθζεζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Αηηηθή ,  

                  ηε Νέα Πηλαθνζήθε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ,νξγάλσζε .Α.Γ.Α.   

                                            Σκήκα Αηηηθήο  (χιινγνο Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ), 3   

                                            Απξηιίνπ – 3 Ηνπλίνπ 2013. Έξγν: Δζηηαηφξην – θαθέ ζηε Νέα Ησλία.     

   

                          ii. πκκεηνρή ζηε 1ε Έθζεζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Αηηηθή ,  

                  ην Πνιηηηζηηθφ  θέληξν ΦΛΟΗΒΟ, ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ  

                                            ,νξγάλσζε .Α.Γ.Α.  Σκήκα Αηηηθήο  (χιινγνο Γηπισκαηνχρσλ   

                                            Αλσηάησλ ρνιψλ), 27 επηεκβξίνπ- 3 Οθησβξίνπ 2013. 

                                            Έξγν: Δζηηαηφξην – θαθέ ζηε Νέα Ησλία.       

                               iii. πκκεηνρή ζηε 1ε Έθζεζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Αηηηθή ,  

                  ηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Αραξλψλ ,νξγάλσζε  

                                            .Α.Γ.Α.  Σκήκα Αηηηθήο  (χιινγνο Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ  

                                            ρνιψλ), 11 Οθησβξίνπ- 20 Οθησβξίνπ 2013. 

                                            Έξγν:Δζηηαηφξην – θαθέ ζηε Νέα Ησλία.      

                 2003                        πκκεηνρή ζην “DIGI 1”, Φεζηηβάι Φεθηαθήο Σέρλεο, Θέαηξν 

                                           «Δπί  Κνινλψ»,  ηίηινο: «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζηελ νδφ Γεξβελίσλ». 

                                           Τπφηηηινο: «πλδπάδνληαο ςεθηαθά κέζα γηα ηελ απφδνζε ηεο  

                                           ρσξηθήο αληίιεςεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ»   

                                           νκαδηθή ςεθηαθή  εξγαζία κε ηίηιν “LGB”   

                                           πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

                                           Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Δ.Μ.Π. Αξρηηεθηνληθή – ρεδηαζκόο           



 

 

                                           ηνπ Υώξνπ, θαηεύζπλζε Α’ : ρεδηαζκόο – Υώξνο -  Πνιηηηζκόο.  

1999     πκκεηνρή ζηνλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ πξνζρεδίσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο Κνπκνπλδνχξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Αλδξέα Σαιαηπψξνπ  αξρηηέθηνλα – πνιηηηθφ κεραληθφ – ηνπνγξάθν 

κεραληθφ, Αιέμε Εαρφπνπιν  αξρηηέθηνλα, Καηεξίλα Μαλσιηάδε  

αξρηηέθηνλα. 

1999  πκκεηνρή ζηνλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ πξνζρεδίσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο , ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Αλδξέα Σαιαηπψξνπ αξρηηέθηνλα – πνιηηηθφ κεραληθφ – ηνπνγξάθν 

κεραληθφ, Ησάλλε Υξνλφπνπιν, θαζεγεηή ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηελ  έδξα ηεο Αλζνθνκίαο.      

1991 πκκεηνρή ζηε 2ε Παλειιήληα Έθζεζε Βηνκεραληθψλ ρεδηαζηψλ ,  

                  ζην Εάππεην Μέγαξν, κε δνπιεηά απφ ην πξφγξακκα Βηνκεραληθνχ  

                  ρεδίνπ . 

1990  Με ην πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Βηνκεραληθνχ ρεδίνπ 

ζπκκεηνρή  ζηελ νκψλπκε έθζεζε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο . 

 

                  8. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

                              Αγγιηθά.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
                           ΤΠΟΜΝΗΜΑ    
 
                                 Γεκήηξηνο Μαξλέιινο 



 

 

Α.   ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

Α.1.  

1998-ζήκεξα  Πξφζιεςε απφ  ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο ζην ηκήκα Δζσηεξηθήο      

                          Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο & ρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ  

πξψελ Γηαθνζκεηηθή) ηεο ρνιήο Καιιηηερληθψλ πνπδψλ (.Κ..), 

κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ   νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία , ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ ζπλεξγάηε, γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ σο 

εμήο: 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 

  Απφ 04/11/2015 έσο 01/07/2016  

                           i.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ- Υώξνη Αλαςπρήο, Α΄ ηνκέα                                                           

                             (Ε΄ εμακ. 5 ψξεο εβδ.)    

                          ii.Βηνκεραληθόο ρεδηαζκόο:Έπηπιν, Γ΄ ηνκέα                                                           

                             (Ε΄ εμακ.10 ψξεο εβδ.)    

                           πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 29/02/2016 έσο 01/07/2016  

                          ii.ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό , Γ΄ ηνκέα «ρεδηαζκόο  

                            (Design) Αληηθεηκέλσλ», (Δ΄ εμακ. 10 ψξεο εβδ.).    

                           πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 29/03/2016 έσο 01/07/2016  

                          ii.ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό , Γ΄ ηνκέα «ρεδηαζκόο  

                            (Design) Αληηθεηκέλσλ», (Δ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.).    

 Αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 

                           Απφ 2-10-2014 έσο 06/07/2015   

                          i.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ- Υώξνη Αλαςπρήο, Α΄ ηνκέα                                                           

                                               (Ε΄ εμακ. 10 ψξεο εβδ.)    

                                            πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 09/03/2015 έσο 06/07/2015  

                                            ii.ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό , Γ΄ ηνκέα «ρεδηαζκόο  

            (Design) Αληηθεηκέλσλ», (Δ΄ εμακ. 16 ψξεο εβδ.).    

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 

                           Απφ 29-10-2013 έσο 04/07/2014   

                          i.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ-Υώξνη Δξγαζίαο, Α΄ ηνκέα                                                           

                                               (Γ΄ εμακ. 8 ψξεο εβδ.)    

                                            ii.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ – Υώξνη Αλαςπρήο,  

                                              Α΄ ηνκέα (Ε΄ εμακ. 7 ψξεο εβδ.)    

                                            πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 04/03/2014 έσο 04/07/2014  

                                            i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ & Πξνπιάζκαηα- 



 

 

                                               Υώξνη Δθπαίδεπζεο, Α΄ ηνκέα «Αξρηηεθηνληθήο   

                                              Καηαζθεπαζηηθήο θαη Παξαζηαηηθήο Σερλνινγίαο» 

                                               (Γ΄ εμακ. 5 ψξεο εβδ.)    

                                           ii. ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό , Γ΄ ηνκέα «ρεδηαζκόο  

                                              Αληηθεηκέλσλ», (Δ΄ εμακ. 8 ψξεο εβδ.).    

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 

                           Απφ 08-10-2012 έσο 05/07/2013   

                          i.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ-Υώξνη Δξγαζίαο, Α΄ ηνκέα                                                           

                                               (Γ΄ εμακ. 9 ψξεο εβδ.)    

                                            ii. Γνκηθή Σέρλε- ε Καηαζθεπή, Διαθξέο Μεηαβιεηέο  

                                               Καηαζθεπέο, Α΄ ηνκέα   

                                               (Σ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.)    

                                            πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 04/03/2013 έσο 12/07/2013  

                                            i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ & Πξνπιάζκαηα- 

                                               Υώξνη Δθπαίδεπζεο, Α΄ ηνκέα  

                                               (Γ΄ εμακ. 8 ψξεο εβδ.)    

                                           ii. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ-  

                                              Υώξνη Αλαςπρήο , Α΄ ηνκέα  

                                               (Σ΄ εμακ. 5 ψξεο εβδ.)    

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 

                           Απφ 24-10-2011 έσο 10/07/2012  πιήξεο σξάξην. 

                          i.Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ-Υώξνη Δξγαζίαο, Α΄ ηνκέα                                                           

                                               (Γ΄ εμακ. 16 ψξεο εβδ.)    

                                            Σξνπνπνίεζε απφ 10/03/2012 έσο 10/07/2012  

                                          ii. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ-Υώξνη Δξγαζίαο, Α΄ ηνκέα 

                                               (Γ΄ εμακ. 14 ψξεο εβδ.)    

                                            πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο  απφ 10/03/2012 έσο 10/07/2012  

                                           iii. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ & Πξνπιάζκαηα- 

                                               Υώξνη Δθπαίδεπζεο, Α΄ ηνκέα  

                                               (Γ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.)    

                                           i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Υώξνη Φπραγσγίαο &            

                                              Πνιηηηζκνύ, Α΄ ηνκέα  

                                              (Δ΄ εμακ. 10 ψξεο εβδ.) 

 

 



 

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 

                           Απφ 04-10-2010 έσο 05/07/2011  πιήξεο σξάξην. 

                          i. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Ι, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Β΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)               

                                            ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)   

                                           iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Δ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)               

                                            iv. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.) 

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 

                           Απφ 01-10-2009 έσο 05/07/2010  πιήξεο σξάξην. 

                          i. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)               

                               ii. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.) 

                                          iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.) 

                          iλ. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ VΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.) 

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 

                           Απφ 01-10-2008 έσο  05/07/2009  πιήξεο σξάξην. 

                          i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 5 ψξεο εβδ.) 

                               ii. Γνκηθή ΣέρλεΙΙΙ, (Γ΄ εμακ. 2 ψξεο εβδ.)   

                                          iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.) 

                          iλ. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)    

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 

                          Απφ15-10-2007 έσο  05-07-2008 

                          i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.) 

                               ii. ρεδηαζκόο επίπινπ ΙΙ, Γ΄ ηνκέα (Ε΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.)   

                                          iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)     

 



 

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 

                           Απφ19-10-2006 έσο  05-07-2007 (Απφ 19-10-06 έσο10-12-07, «99»   

                          ψξεο & απφ 11-12-06 έσο 05-07-07 πιήξεο σξάξην). 

                          i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.) 

                               ii. ρεδηαζκόο επίπινπ ΙΙ, Γ΄ ηνκέα (Ε΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.)   

                                          iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)                       

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2005-2006 

                                            Απφ 24-10-2005 έσο  05-07-2006  (χλνιν σξψλ 457) . 

                                i. Γνκηθή Σέρλε ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.) 

                                      ii. Αξρηηεθηνληθή Δζση. Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)  

                                      iii.ρεδηαζκόο επίπινπ ΙΙ, Γ΄ ηνκέα (Ε΄ εμακ. 4 ψξεο εβδ.)       

 

  Αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 

                                            Απφ 22-10-2004 έσο  05-07-2005     (χλνιν σξψλ 426) . 

               i. Γνκηθή Σέρλε ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.) 

                               ii. Αξρηηεθηνληθή Δζση. Υώξσλ ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)  

                               iii. Αξρηηεθηνληθή Δζση. Υώξσλ ΙΙΙ, (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)      

       

 Αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004 

                          Απφ 22-10-2003 έσο  27-02-2004 θαη 27-02-2004 έσο 05-07-2004  

                                           (χλνιν σξψλ 504) .   

                                 i.  Γνκηθή Σέρλε ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 9 ψξεο εβδ.) 

              ii. Γνκηθή Σέρλε ΙΙΙ, (Δ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)               

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 

                                            Απφ 23-9-2002 έσο  05-07-2003  (χλνιν σξψλ 588) 

                 i.  Γνκηθή Σέρλε ΙΙ, (Γ΄ εμακ. 9 ψξεο εβδ.) 

                ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα  

                                              (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)                      

 

 Αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002 

                          Απφ01-10-2001 έσο  05-07-2002  (χλνιν σξψλ 576) . 

                                  i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Ι, (Β΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.) 

                                  ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα   

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)   



 

 

                iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ VI, Γ΄ ηνκέα 

                              (Ε΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.).                                                                             

  

 Αθαδεκατθφ έηνο 2000-2001  

                          Απφ 02-10-2000 έσο  05-07-2001  (χλνιν σξψλ 308) . 

                                  i. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Ι , (Β΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.) 

                                  ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙΙ, Γ΄ ηνκέα 

                                               (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)   

                                  iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα  

                                               (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)   

                                  iv. Γνκηθή Σέρλε ΙΙΙ, (Δ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)            

 Γηδαθηηθφ έηνο 1999-2000  

                          Απφ 01-11-1999 έσο  05-07-2000  (χλνιν σξψλ 441) . 

    i.ρεδηαζηηθή Μεζνδνινγία Ι (ζρέδην – απνηππψζεηο) 

   (Α΄ εμακ. 3ψξεο εβδ.). 

                                  ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙΙ, Γ΄ ηνκέα  

                                               (Γ΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.)   

                                  iii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V, Γ΄ ηνκέα 

                                                (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.)   

                                  iv. Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ΙΙ , (Γ΄ εμακ. 3ψξεοεβδ.)                              

 

 Γηδαθηηθφ έηνο 1998-1999 

 Απφ 05-10-1998 έσο 05-07-1999 (χλνιν σξψλ 327).               

                i. ρεδηαζηηθή Μεζνδνινγία ΙΙ (αμνλνκεηξηθφ –πξννπηηθφ ζρέδην)  

                       (Β΄ εμακ. 3 ψξεο εβδ.). 

          ii. ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ V , Γ΄ ηνκέα  

                              (Σ΄ εμακ. 6 ψξεο εβδ.).        

    

                                                  Καηά ηα αθαδεκατθά έηε απφ ην 1998-2014 (κε εμαίξεζε ην 2003- 

                                             2005) αλάζεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ : 

                                             ρεδηαζκόο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ   θαη ρεδηαζκόο επίπινπ 

                           εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα Γ΄    

                                             «ρεδηαζκνύ (Design) Υώξνπ θαη Αληηθεηκέλνπ». 

                        Καη κε ηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αξρηηεθηνληθή      

                        Δζσηεξηθώλ Υώξσλ ηνπ Α΄ Σνκέα Μαζεκάησλ «Αξρηηεθηνληθήο         

                        Καηαζθεπαζηηθήο θαη παξαζηαηηθήο Σερλνινγίαο» θαη             

                        ρεδηαζκόο Δπίπινπ- Καηαζθεπαζηηθό, «ρεδηαζκόο     



 

 

                       Αληηθεηκέλσλ» ηνπ Γ΄ Σνκέα Μαζεκάησλ αληίζηνηρα.   

                     
1998                Πξφζιεςε απφ 08-10-1998 έσο 14-09-1999 απφ ην Η.Δ.Κ.   

                            Ζιηνππφιεσο , ζην ηκήκα Σερληθφο Γξαθίζηαο Ζιεθηξνληθήο 
ρεδίαζεο Δληχπνπ , γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνχ  
καζήκαηνο : Διεύζεξν ρέδην – Υξώκα , επί πέληε ψξεο ηελ  

εβδνκάδα .    (πλνιηθά 70  ψξεο ην εμάκελν). 

 
                         Α.2. Εποπηεία και ειζήγηζη πηυχιακών εργαζιών, ενδεικηικά: 

 

2016                 -Πηπρηαθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπήο κε ηίηιν: «EN ROUTE LAB 

                         Μηα εθήκεξε θηλεηή θαηαζθεπή»,   ε δεκηνπξγία κηαο εθήκεξεο, 

                         θηλεηήο θαηαζθεπήο, ε νπνία πξφθεηηαη λα θηινμελήζεη   

                         δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζηήξηα ηφζν θνηλσληθνχ, ςπραγσγηθνχ φζν  

                         θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.                          

                        -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                         ρψξνπ δηαηεξεηένπ νηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο κε  

                         ηίηιν: «Γηακόξθσζε παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ ζε Ξελνδνρεηαθή   

                         κνλάδα». 

                        -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                         ρψξνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο κε ηίηιν:  

                         «Memory game». 

2015                     -Πηπρηαθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ αληηθεηκέλνπ κε ηίηιν: «Ξύιηλε Φηάιε/   

                         Dionysus Bottles» γηα ηελ ηππνπνίεζε θξαζηνχ/ απνζηαγκάησλ &    

                         πζθεπαζίαο. 

                        -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                         ρψξνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ θαπλαπνζήθεο ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο  κε  

                         ηίηιν: «Δπαλάρξεζε ηεο θαπλαπνζήθεο σο ρώξνο θηινμελίαο  

                         θνηηεηώλ». 

                         -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                          ρψξνπ θηηξίνπ ζηε Είηζα κε ηίηιν: «Κέληξν δεκηνπξγηθήο  

                          θηινμελίαο γηα παηδηά». 

                         -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                          ρψξνπ θηηξίνπ ζην Γθάδη,  Αζήλα,  κε ηίηιν: « ρεδηάδνληαο ην ρώξν   

                          κηαο παιηάο βηνηερλίαο». 

                         -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

                          ρψξνπ θηηξίνπ  ζηελ Αζήλα κε ηίηιν: « Flexible Eco Hotel- Hotel in  

                          Athens». 

2014                  - Πηπρηαθή εξγαζία ζην ζρεδηαζκφ επίπινπ,  κε ηίηιν: «Love me  



 

 

                          sofa” Σν design ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα». 

  -Πηπρηαθή εξγαζία επαλαζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ   

   ρψξνπ κε ηίηιν: « Η απόδνζε ηνπ sustainable design ζηνλ μελώλα  

   villa vager». 

2010                  - Πηπρηαθή εξγαζία ζην ζρεδηαζκφ επίπινπ,  κε ηίηιν: «more than  

                           dance…». 

2009                   Πηπρηαθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ εθζεζηαθνχ πεξηπηέξνπ κε ηίηιν:  

                         «ρεδηάδνληαο έλα εθζεζηαθό πεξίπηεξν».   

2007                   Πηπρηαθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ Υψξνπ θαηαζηήκαηνο  

                          κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ café θαη εθζεζηαθνύ  

                          ρώξνπ».   

2003                   Πηπρηαθή εξγαζία ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαηαζηήκαηνο  

    κε ηίηιν: «Αζιεηηθό Δκπνξηθό Καηάζηεκα».   

 

Β.  ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Β.1  
       Xenia Hotels in Greece: A Holistic Approach  to  Modern Cultural Heritage 
        
Πεξίιεςε 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ έθαλε κηα 
πξνζπάζεηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Γηα 
κηα πεξίνδν δχν δεθαεηηψλ, αλαπηχρζεθε ε θαηαζθεπή μελνδνρεηαθψλ θηηξίσλ, έλα 
έξγν γλσζηφ σο «ρέδην Ξελία». Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, Έιιελεο 
αξρηηέθηνλεο, αθηεξσκέλνη ζην κνληεξληζκφ, ζρεδίαζαλ θαη επέβιεςαλ μελνδνρεηαθά 
ζπγθξνηήκαηα, ζε φιε ηε ρψξα. ήκεξα ηα Ξελνδνρεία Ξελία είλαη δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλα σο ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο, 
βαζηζκέλα ζηελ απιφηεηα, ζηνλ νξηζκφ ηεο κνξθήο θαη ηελ εηιηθξίλεηα σο πξνο ηα 
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηελ έληαμε ησλ θηηξίσλ ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, ζηνηρεία ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ σο κνλαδηθφ εγρείξεκα. Ζ εξγαζία απηή 
έρεη σο ζηφρν λα απνθαιχςεη φηη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα δηαηεξεζνχλ ηα 
Ξελνδνρεία Ξελία, νη δηαδηθαζίεο απηέο παξακέλνπλ εκηηειείο. Γηθαίσο 
επηθεληξψλνληαη ζηα αξρηηεθηνληθά θειχθε, ζηε κνξθνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή 
ηππνπνίεζε, ηελ νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πεξηβαιινληηθέο ζπλζεθψλ, 
θαη ηελ ρξήζε απζεληηθψλ ηνπηθψλ πιηθψλ. Χζηφζν, ε πνιηηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
ζπγθξνηεκάησλ απηψλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν κε ηελ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε  
ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπο, ηνλ 
θσηηζκφ θαη ηελ επίπισζε, φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ έλα νξγαληθφ 
ζχλνιν, θαη ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο. 
 
Β.2  
        ρεδηαζκόο Ξελνδνρείσλ: Έλα κνλνπάηη γηα ηνλ πνηνηηθό ηνπξηζκό.  
        (Hotel Design: A Path for Qualitative Tourism) 
 
Πεξίιεςε 
   Ζ Διιάδα, φπσο πνιιέο άιιεο ρψξεο ζην παξειζφλ,  ελδηαθέξνληαλ κφλν γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά έιεηπε ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηά 
ηνπ. Νέεο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο αλάπηπμεο επηθεληξψλνληαη ηψξα ζρεηηθά κε 
ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη φρη ην καδηθφ ηνπξηζκφ. Ζ εμέιημε απηή 



 

 

πξνέθπςε ζην δηεζλέο ηνπίν, κεηά ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα. 
    Με βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ηελ πνηθηιία, ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ 
ηνλ επηζθέπηε ηνπ κέιινληνο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαθαίληζε ηεο 
πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζα πξνσζήζεη ελαιιαθηηθά κνληέια ηνπξηζκνχ. 
Απηά ζα ελζσκαησζνχλ ζηα νηθηζηηθά ζχλνια ηεο θάζε πεξηνρήο, δίλνληαο έλα 
πξνζσπηθφ ζηπι ζε θάζε κηθξή κνλάδα, ψζηε ν επηζθέπηεο λα βξίζθεη φ, ηη απηφο / 
απηή ζέιεη, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο  εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ/ ηεο. 
Απηφ ην ηνπξηζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, αμηνπνηεί ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή επεηδή βαζίδεηαη ζε 
πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξνσζεί δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη επηηξέπεη ηελ 
επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
    Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ αλαιχνληαη απνηεινχλ απνζπάζκαηα απφ έξγα ησλ 
θνηηεηψλ θαη δείρλνπλ μεθάζαξα πψο κηα ππάξρνπζα ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε 
(ηδηαίηεξα έλα μελνδνρείν ηεο πφιεο), πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ελδηαθέξνπζα θαη ηζρπξή 
βαζηθή ηδέα, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα μελνδνρείν κε φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Σν εκθαλέο φθεινο ηνπ έξγνπ είλαη ε 
αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο θειχθνπο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ηφπνπ θαη ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
 
Β.3 

       Σα έπηπια ησλ Ξελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα ηνπ Μνληεξληζκνύ: ηα          
       παξαδείγκαηα ησλ Ξελνδνρείσλ «Ξελία» θαη «Ακαιία». 
       (Hotel Furniture in Greek Modernity: “Xenia” and “Amalia” Hotels cases) 

 
Πεξίιεςε 
     Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 
κνξθνινγηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 
εμνπιηζκνχ ηεο πεξηφδνπ ηνπ κνληεξληζκνχ. Δηδηθφηεξα δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ηνπο κε 
ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη κνξθήο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ πνπ εδξάδνληαη 
ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλάκεζα ηνπο. Χο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
κειέηεο πεξηπηψζεσλ:  ηα μελνδνρεία Ξελία Μπθφλνπ (1960) θαη  Πφξνπ (1964) έξγα 
ηνπ αξρηηέθηνλα Άξε Κσλζηαληηλίδε, ην μελνδνρείν Ξελία Ναππιίνπ (1958), έξγν ηνπ 
Ηάζσλα Σξηαληαθπιιίδε  θαζψο θαη ηα μελνδνρεία Ακαιία Αζελψλ (1958) θαη 
Γειθψλ (1963) έξγα ηνπ αξρηηέθηνλα Νίθνπ Βαιζακάθε.  
   Ζ ππφζεζε ζρεδηαζκνχ ησλ επίπισλ ησλ ρψξσλ ησλ μελνδνρείσλ πεξλά κέζα 
απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην 
χθνο, ην ξπζκφ, ηελ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ελ γέλεη. 
 
Β.4 
       Ξελνδνρεία Ξελία: εγθαηάιεηςε ή επαλάρξεζε: κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 
       Hotels Xenia: desertion or re-use? A holistic approach 

 
Πεξίιεςε 

    Ζ εηζήγεζε απηή αλαθέξεηαη ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα Ξελία, πνπ θαη’ 
αξρή δηαζψζεθαλ σο θηηξηαθά θειχθε- ηνπφζεκα θαη ζπλέρηζαλ, ή επέζηξεςαλ ζηε 
ρξήζε ηνπο σο μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα πςειήο πνηφηεηαο-  εγθαηαιείπνληαο 
σζηφζν ηελ νιηζηηθή ζρεδηαζηηθή ηνπο πξνζέγγηζε. Σν εξψηεκα πνπ δηεξεπλάηαη 
είλαη ην αλ ε ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζε ελφο ζεκαληηθνχ θηηξηαθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ, δηθαηψλεη ηελ επηινγή ηεο απνζχλδεζεο ηνπ απφ ηε νιηθή 
ηνπ ηαπηφηεηα ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν εζσηεξηθφο ρψξνο θαη ε επίπισζε 
σο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.  



 

 

     Ζ κειέηε αλαθέξεηαη ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα Ξελία ηνπ Ναππιίνπ (1958- 
αξρηηέθηνλαο Η Σξηαληαθπιιίδεο) ηεο Γξάκαο (1961 –αξρηηέθηνλαο Κσλζηαληίλνο 
ηακάηεο) θαη ηνπ Πφξνπ (1964 –αξρηηέθηνλαο Άξεο Κσλζηαληηλίδεο), ηα νπνία 
ζπληεξήζεθαλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αξρηθή ηνπο ρξήζε, ππφ λέα δηεχζπλζε. Σα 
μελνδνρεία απηά αληηπξνζσπεχνπλ δχν εθδνρέο αλακφξθσζεο ησλ εζσηεξηθψλ 
ρψξσλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζέγγηζε πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. 
     Οη ζρεδηαζηηθέο επηινγέο ησλ Ξελνδνρείσλ Ξελία εθηφο ησλ άιισλ ζέηνπλ έλα 
δήηεκα εζηθήο θχζεο: ε δεκφζηα αξρηηεθηνληθή έλαληη ηεο ηδησηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Α. Κσλζηαληηλίδε επηηξέπεη ηε κεηάδνζε απζεληηθψλ ηδεψλ θαη ηελ έθθξαζε κηαο 
«αιεζηλήο αξρηηεθηνληθήο» θαη απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ εζηθή ζηάζε ηνπ αξρηηέθηνλα 
σο ζπκκέηνρνπ θαη εθθξαζηή ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Με ηελ ίδηα εζηθή ην ζρέδην 
Ξελία ηνπ ΔΟΣ δειψλεη ηελ πνιηηηθή ζέζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, σο ηνκέαο 
αληαπνδνηηθήο θηινμελίαο, κε ην ζεβαζκφ πνπ αξκφδεη ζην θηινμελνχκελν θαη 
πεξηιακβάλεη θαη ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη φρη απιά σο ηνκέαο θεξδνθφξνπ 
αλάπηπμεο, έξκαην ζηα ρέξηα ηδησηψλ επελδπηψλ, Κπξίσο φκσο σο ηνκέαο πνπ έρεη 
φξνπο, θαλφλεο, φξηα θαη δεκφζην έιεγρν.     
 

Β.5 
       Ο αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο σο έλα απνηειεζκαηηθό ζηνηρείν  
       γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. 
       (Architectural design as an effective aspect for the improvement of the                                                                     
       tourist product) 
 
Πεξίιεςε 

     Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο δελ κπνξεί λα ελλνεζεί ρσξίο 
λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη  ηελ ρσξηθή αλαβάζκηζε. Πφζν εθηθηή είλαη φκσο ζηηο κέξεο 
καο ε δεκηνπξγία κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ;  
Πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην allinclusive ηνπξηζηηθφ κνληέιν θαη ηελ 
¨γθεηνπνίεζε¨ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ;  
Οη δηεζλείο κειέηεο πξνβιέπνπλ φηη ν κειινληηθφο επηζθέπηεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα εμαηνκηθεχζεη θάζε πιεπξά ηεο εκπεηξίαο ηεο δηακνλήο ηνπ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνληαη. Δίλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζηα 
πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί κε 
φιεο ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζα παξακείλνπλ άδεηεο θαη ζα ξππαίλνπλ γηα 
αθφκα κηα θνξά ην πεξηβάιινλ; 
   Με βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,  ηεο αλάπηπμεο ησλ 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ  εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 
επηζπκεί ν επηζθέπηεο ηνπ κέιινληνο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλάπιαζε 
ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζα πξνάγεη ελαιιαθηηθά ηνπξηζηηθά κνληέια, 
εληαγκέλα ζηα νηθηζηηθά ζχλνια ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, δίλνληαο πξνζσπηθφ 
ραξαθηήξα ζε θάζε κηθξή κνλάδα έηζη ψζηε ν επηζθέπηεο λα βξίζθεη απηφ πνπ θάζε 
θνξά επηζπκεί, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ.  
Απηφ ην ηνπξηζηηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο γηαηί βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο 
ζρέζεηο, πξνάγεη δηαθνξεηηθά είδε ηνπξηζκνχ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
   Αλαιχνληαη θνηηεηηθέο εξγαζίεο κε κηα ηζρπξή θεληξηθή ηδέα θαη απνδεηθλχνπλ  
πσο έλα ππάξρνλ θέιπθνο μελνδνρείνπ, κπνξεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο θεληξηθήο ηδέαο 
ζρεδηαζκνχ, λα κεηαβιεζεί ζε έλα design/ boutique-hotel θ.α. κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 



 

 

Γ.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Γ.1  Μειέηεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ  & ζρεδηαζκόο επίπισλ, θαηαζθεπώλ. 

2014                   -  Μειέηε- επίβιεςε θαηαζηήκαηνο παηδηθψλ ελδπκάησλ “Sugar n’   

                               Spice”, ζην Δκπνξηθφ θέληξν Golden Hall ζηo Μαξνχζη. 

2012                   -  Μειέηε- επίβιεςε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ  

                       εζηηαηνξίνπ Goody’s, Κσλζηαληίλνπ Λ. Γθνχκα 

                       & ηα Δ.Δ. ζηελ νδφ Α. Κάιβνπ 17, Ν. Ησλία. 

2011                   -  Μειέηε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηεο  νδνχ    

                            Πηπίλνπ 111, Αζήλα. 

                           -  Μειέηε δηακφξθσζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θηηξίνπ γξαθείσλ,             

                                 ηδηνθηεζίαο Γεκήηε Κνληνγεψξγνπ, ζηελ νδφ Αι. Παλαγνχιε 118.                      

                          -  Μειέηε – επίβιεςε θαη δηακνξθψζεηο θξνληηζηεξίνπ μέλσλ    

                                 Γισζζψλ, ηδηνθηεζίαο Ησάλλαο Καηζφγηαλλνπ, ζηελ νδφ Αρηιιέσο  8                              

                           Άγην Γεκήηξην. 

2010                    -  Μειέηε – επίβιεςε θαη δηακνξθψζεηο ζε ππάξρνλ θέληξν  

                                 δηαζθέδαζεο – εζηηαηφξην ηδηνθηεζίαο σηήξε Γεκεηξίνπ-έξηε, ζηε   

                           Λ. Μεζνγείσλ 425, Αγία Παξαζθεπή. 

                          -  Μειέηε – επίβιεςε θαη αιιαγή ρξήζεο εζσηεξηθνχ  ρψξνπ  

                            θαηαζηήκαηνο ζε παληνπσιείν ζηα επφιηα Αηηηθήο.                           

2009                    -  Μειέηε – επίβιεςε δηακφξθσζεο εζσηεξηθνχ  ρψξνπ θξνληηζηεξίνπ 

                            επί ηεο νδνχ Διέλεο 3 & Γ. Πιαηείαο Πεξηζηέξη.                            

2008                      - πκκεηνρή κε ηελ Α&Μ ζε αξρηηεθηνληθή κειέηε εζσηεξηθήο  

                           δηαξξχζκηζεο  θαηαζηήκαηνο Aldu . 

                              -  Μειέηε ρψξνπ αηζζεηηθήο «ΚΑΛΤΝΧ» επί ηεο Λεσθφξνπ   

                           Κεθηζίαο 89-91 ζηελ Αζήλα.  

                              -  Μειέηε – επίβιεςε δηακφξθσζεο εζσηεξηθνχ  γξαθεηαθνχ ρψξνπ  

                            επί ηεο νδνχ Κξένληνο 93 επφιηα, Αζήλα. 

                              -  Μειέηε ρψξνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ εηαηξεία:  

                           «Γ. ΓΟΚΟ & ΗΑ Ο.Δ.» επί ηεο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο 16, Βάξθηδα.  

                        -  Μειέηε ρψξνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Υξηζηηαλνππφιεσο 108  

                           Γαιάηζη.  

                        -  Μειέηε θαηνηθίαο Β΄ νξφθνπ θαη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο επί ηεο  

                           νδνχ Αγ. Γεσξγίνπ 10 Νέα Φηιαδέιθεηα.  

                         -  Μειέηε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ησλ  νδψλ    

                            Πχξια & Πξεηεληέξε 6, Αζήλα. 

2007                     -  Μειέηε-επίβιεςε θαηαζηήκαηνο, «θξέαηνο…ιηρνπδηέο» επί ηεο νδνχ   



 

 

                           Αγ. Πάλησλ 82, ζηελ  Καιιηζέα.  

                             -  Μειέηε-επίβιεςε νδνληηαηξείνπ Ν.Σζέιηνπ, επί ηεο Λ. Μεζνγείσλ 242,   

                          ην Υνιαξγφ.  

2006                     -  Μειέηε δηψξνθεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο, Α. Μηρφπνπινπ ζηα 

  Βέξνηα Λαθσλίαο. 

2005                     - Μειέηε θαηνηθίαο Β. Γεκεηξάθε, ζηελ Παηαλία. 

                        -  Αιιαγή ρξήζεο θαη δηακφξθσζε ρψξνπ απφ θαηνηθία ζε 

                        γξαθείν-εξγαζηήξην αηζζεηηθήο, Α. Παπαδνπνχινπ ζην Ν. Ζξάθιεην. 

2004                   - Μειέηε- επίβιεςε παξαδνζηαθνχ θαθελείνπ, Ησάλλαο 

  Παπαδνληθνιάθε &ΗΑ  Δ.Δ. ζηελ Πιάθα. 

2003                     - Αιιαγή ρξήζεο- κειέηε- εθαξκνγή θαηαζηήκαηνο ζε εζηηαηφξην, 

                          Α. Κσλζηαληηλίδε ζηελ Ν. Ησλία. 

                         - Μειέηε- επίβιεςε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ  

                         θαθεδαραξνπιαζηείνπ Flocafe, Κσλζηαληίλνπ Λ. Γθνχκα 

                         & ηα Δ.Δ. ζηελ πιαηεία Μπνπξλαδίνπ, Πεξηζηέξη.                       

                        -  Μειέηε ελνπνίεζεο 2 νξφθσλ ζε κεδνλέηα, Γ. πειηψηε ζηελ Πεχθε. 

                        -  Αιιαγή ρξήζεο – κειέηε – εθαξκνγή, ζρνιήο νδεγψλ –Κ.Δ.ΘΔ.Δ.Τ.Ο 

                         Κ. Γξάθνο, Ν. θξέθαο Ο.Δ 

                        - Αιιαγή ρξήζεο – κειέηε – εθαξκνγή, θαθεηέξηαο, Ν. Αδακφπνπινπ, 

                         επί ηεο νδνχ Αγ. Ησάλλνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή. 

                        - Μειέηε έθζεζεο θσηηζηηθψλ, Πεηξίδεο Α.Β.Δ.Δ ζηε Θεζζαινλίθε.  

2002                 -  Μειέηε - εθαξκνγή, θαξκαθείνπ, Α.Κσιέηηε ζηελ πι.Βηθησξίαο.                     

                        - Μειέηε αιιαγή ρξήζεο 3 θαηαζηεκάησλ ,Κ. Καξπζηηλαίνπ 

       ζηελ Αγία Παξαζθεχε.  

- Γηαθφζκεζε Καθεηέξηαο “IRISH” ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Μέγαξσλ. 

2001- 2002         -  Μειέηε, επίβιεςε, δηαθφζκεζε εζηηαηνξίνπ, Γεσξγίνπ Μαιιηαξνχ 

   ζηελ Αζήλα. 

                        - Μειέηε νξνθνδηακεξίζκαηνο, Δ. Λπκπεξνπνχινπ ζηα Μέγαξα.              

2000                 -  Δπηζθεπέο - Γηαξξπζκίζεηο εζσηεξηθνχ  μελνδνρείνπ, Ηδηνθηεζίαο  

   Θεαλψο αθειιίνπ ζηνλ Πφξν Σξνηδελίαο. Δκβαδφλ 924 κ2. 

1999                    -  Μειέηε - επίβιεςε δηψξνθεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο, . Κνζκά, 

                          ζην Βαζζαξά Λαθσλίαο.  

1996                 -  Μειέηε - επίβιεςε βηβιηνπσιείνπ κε ηελ επσλπκία  «ΟΡΗΕΟΝΣΔ» 

                        Α. ηαπξφπνπινπ ζηελ πάξηε Λαθσλίαο .Δκβαδφλ 90 κ2 . 

                        -  Μειέηε θξνληηζηεξίνπ Αγγιηθήο γιψζζαο ζηε πάξηε Λαθσλίαο. 

                       Δκβαδφλ 70 κ2 . 

1995                 -  Μειέηε - επίβιεςε εθζεζηαθνχ πεξηπηέξνπ ζηελ παλειιήληα έθζεζε 



 

 

                       ππνδεκάησλ (Δθζεζηαθφ θέληξν M.E.C. ) , γηα ηελ εηαηξεία 

                       “COVANTO” . Δκβαδφλ 50 κ2. 

                        -  Μειέηε εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαηνηθίαο (κεδνλέηαο), Ζ. Παπαδφπνπινπ 

   ζηελ Άλσ Ζιηνχπνιε .  

1994                 -  Μειέηε - επίβιεςε ηλζηηηνχηνπ αηζζεηηθήο θαη ππνθαηαζηήκαηνο  

                       πψιεζεο πξντφλησλ ηεο  εηαηξείαο “BIOLOGIQUE RECHERCHE”, 

             Ρ. Καπατδνλάθε ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 

1992                 -  Μειέηε – επίβιεςε θαηαζηήκαηνο Cafe-Bar κε ηελ επσλπκία “ELF” 

                        επί ηεο νδνχ Δππαιίλνπ ζηελ πιαηεία Ακεξηθήο –Αζήλα. πλνιηθφ 

                        εκβαδφλ 150 κ2. 

                        -  Μειέηε –επίβιεςε θαηαζηήκαηνο γπλαηθείσλ ελδπκάησλ, κε ηελ  

             επσλπκία «ΡΧΞΑΝΖ» επί ηεο νδνχ Αραξλψλ ζηελ πεξηνρή Αγίνπ  

                     Νηθνιάνπ –Αζήλα .Δκβαδφλ 60 κ2  

                        -  Μειέηε- ζρεδηαζκφο θαηαζηήκαηνο Cafe επί ηεο νδνχ Αραξλψλ. 

                        -  Μειέηε –ζρεδηαζκφο Cafe ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακαξνπζίνπ, γηα 

                       ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία πξνο ελνηθίαζε ηνπ αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο 

                       ηνπ Γήκνπ. Δκβαδφλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 40κ2 εμσηεξηθνχ 300κ2. 

1990-1993         ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην δηαθνζκεηή Ν. Σδειέπε   

                       πξαγκαηνπνηήζεθαλ πιήζνο κειεηψλ – επηβιέςεσλ επαγγεικαηηθψλ  

                           ρψξσλ θαη θαηνηθηψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο έξγα:    

                        - Κνκκσηήξην “George” , θαηάζηεκα Νένπ Φπρηθνχ ζε εκπνξηθφ 

                       θέληξν ηεο πεξηνρήο  

                        - Μαθξφρξνλε ζπλεξγαζία ζηελ αλαθαίληζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ 

                       μελνδνρείνπ «ΠΔΝΣΔΛΗΚΟΝ» ζην Κεθαιάξη Αηηηθήο   

                        -  Γηαθφζκεζε  θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

                       “CANDIA PARK VILLAGE“ ζηνλ Άγην Νηθφιαν Κξήηεο , ηδηνθηεζίαο 

                       ηνπ νκίινπ «ΜΑΜΗΓΑΚΗ». 

                        -  Γηαθφζκεζε  θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  ηνπ μελνδνρείνπ 

                       “MARGI HOUSE” ζηε Βνχια. 

                        -  Αλαθαίληζε ηνπ “BAR ALEXANDER” επί ηεο νδνχ Αλαγλσζηνπνχινπ 

                       ζην Κνισλάθη – Αζήλα. 

                        -  Γηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ Καηνηθίαο ζην Π. Φπρηθφ, 

                          ηδηνθηεζίαο Ν. Εεξίηε 

                        -  Γηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ Καηνηθίαο ζην Π. Φπρηθφ,  

                          ηδηνθηεζίαο Βαξδηλνγηάλλε.       

 

Γ.2  Μειέηεο εμσηεξηθώλ ρώξσλ 



 

 

2003                     - Μειέηε δηακφξθσζεο ρψξνπ ππαηζξίσλ πνιηηηζηηθψλ  

                                δξαζηεξηνηήησλ ζην πξναχιην ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  

                          Βαζζαξά Λαθσλίαο.                       

2002                     -   Πξνκειέηεο δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ (πιαηεηψλ, ειεχζεξσλ   

                                 ρψξσλ, πεδνδξφκσλ θ.α.) ζην Γήκν  παηαλαίσλ Αηηηθήο. 

2000                   - Μειέηε – επίβιεςε  θνιπκβεηηθήο δεμακελήο  ζε δηαηεξεηέα θαηνηθία  

                          επί ηεο νδνχ ηάζε Γεξνδήκνπ 20, Λπθαβεηηφο, Αζήλα. 

                          Ηδηνθηεζίαο Γηψξγνπ Μαδσλάθε.        

                        -  Μειέηε δηακφξθσζεο Γεκνηηθνχ ρψξνπ επί ησλ νδψλ Λεηνχο θαη   

                                Γεκνθξαηίαο, ζε ρψξν παηδηθήο ραξάο, δξαζηεξηνηήησλ θαη   

                          πεξηπάηνπ ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ επηθάλεηαο  2686 κ2.   

                          Πξνυπνινγηζκφο 132.000.000  δξρ. ( Αξ. κειέηεο 46/2000 ). 

                        -  Μειέηε θαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο  πιαηείαο  

                           Γεκνθξαηίαο , ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε ρψξν παηδηθήο ραξάο  

                           δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηπάηνπ. Πξνυπνινγηζκφο  40.000.000  δξρ.  

                           ( Αξ. κειέηεο73/20000) 

                        -  Μειέηε αλάπιαζεο πιαηείαο Ηθάξσλ , ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ 

                       Πξνυπνινγηζκφο 50.000.000 δξρ. 

                        - Μειέηε αλαθαηαζθεπήο θιίκαθαο νδνχ Νεξείδσλ θαη αλάπιαζε 

                       πεξηβάιινληνο ρψξνπ , ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

                       Πξνυπνινγηζκφο 40.000.000 δξρ. 

                        -  Πξφηαζε θαηαζθεπήο παηδηθήο ραξάο «θαξάβη» , επί ηεο 

                       Λ. Πνζεηδψλνο, ζέζε Μπάηεο , ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

1999                  -Σξνπνπνίεζε φςεσλ - πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ρξσκαηηζκφο     

                          φςεσλ δηαηεξεηέαο θαηνηθίαο επί ηεο νδνχ ηάζε Γεξνδήκνπ 20,  

                          Λπθαβεηηφο, Αζήλα. Ηδηνθηεζίαο Γηψξγνπ Μαδσλάθε .   

1995                   -  Μειέηε –επίβιεςε εμσηεξηθνχ ρψξνπ (πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη   

                                εηζφδνπ) θηηξίνπ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ   

                           Κ. Βάξλαιε θαη Κχκεο, ηδηνθηεζίαο Ν. Καπθάια ζην Υαιάλδξη. 

 

Γ.3  Μειέηεο- επηβιέςεηο θηηξίσλ 

2011                 -  Πξνζζήθε Α΄νξφθνπ θαηνηθίαο θαη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ηζνγείνπ,    

                                Δπδνμίαο Μαπξνπδή επί ηεο νδνχ Κχπξνπ 96Γ, Αξγπξνχπνιε.                                                     

2010                 -  Νέν δηψξνθν θηίξην θαηαζηήκαηνο &γξαθείν κε ππφγεην & ζηέγε,    

                                Μπαηάια Βαζίιεηνπ επί ηεο νδνχ Ζξαθιείηνπ 122, Πάηεκα    

                          Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο.     

                      -  Νέν δηψξνθε θηίξην θαηνηθία κε ππφγεην ζηέγε θαη πηζίλα,    



 

 

                                Παπαθσλζηαληίλνπ Αξγχξε & Ρφδε Υξπζνχιαο επί ηεο νδνχ  

                          Αίγιεο 39, Βξαπξψλα  Αηηηθήο.     

2009                 -  Νέν ηξηψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε, Βνπθειάηνπ   

                                ηαπξνχιαο επί ηεο νδνχ Δπηαλήζνπ 3, Λπθφβξπζε Αηηηθήο.                                          

                        -  Πξνζζήθε Β΄ νξφθνπ θαηνηθίαο, Διεπζεξίαο Σδίλε, επη ηεο νδνχ       

                                Καξαιή 15, Παπάγνπ.                        

                        -  Νέν ηεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε, Αιέμαλδξνπ 

                       Κατκαηδφγινπ ζηνλ Παξάδεηζν Ακαξνπζίνπ.                              

                        -  Νέα δηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Γεκεηξίνπ Μπειεζηψηε ,   

                                ζηελ Ηππνθξάηεην Πνιηηεία Αηηηθήο.                                      

                        -  χληαμε πξνκειέηεο- πξνζρέδηα νηθνδνκήο , Γεψξγηνπ Πνιπρξνλίδε,         

                                ζηηο Αραξλέο.                              

2008                 -  Πξνζζήθε Β΄ νξφθνπ θαηνηθίαο, Παπαεπζπκίνπ Μαξίαο, ζηε Γιπθάδα.                                                           

                             - Μειέηε βαθή θηηξίνπ, Γεψξγηνπ Κνπξνπθιή  ζηνλ Κνξπδαιφ.                           

                        - Πξνζζήθε ζηέγεο θαηνηθίαο, Βαζηιηθήο Μαληαηάθνπ, ζηελ Κπςέιε.   

2007                 -  Νέα δηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Ηνπιίαο Γξεηάθε & 

  Ησάλλε Βαζηιάθνπ, ζηε Μάλδξα Αηηηθήο.                                 

                             - Μειέηε δχν λέσλ δηψξνθσλ θαηνηθηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε,  

         Ν. Καιαζά ζην Πάηεκα, Γήκνπ Υαιαλδξίνπ.                           

                        - Αλαζεψξεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κειέηεο δησξφθνπ θηηξίνπ 

  θαηνηθηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε, Η. Σζαληάλε ζην Γήκνο Γέξαθα, 

                   Αηηηθήο.  

                        - Νέν πεληαφξνθν θηίξην νξνθνδηακεξηζκάησλ κε ππφγεην, 

  επί ηεο νδνχ θαθίσλ 22, Γήκνο Ακθηάιεο, ηδηνθηεζίαο 

                          Υ. Παπαδφπνπινπ & ΗΑ Ο.Δ.             

                        - Νέα δηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, . Σδηφια θαη Δ. Γάξα  

                          ζηε αξσλίδα.  

                        - Νέα δηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην, ζηέγε θαη πηζίλα, επί ησλ νδψλ         

                          Καζζάλδξνπ & Μαθεδνλνκάρσλ, θνηλφηεηα Θξαθνκαθεδφλσλ, Αηηηθή.   

                          Ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ θαη Όιγαο Παπαδνπνχινπ.                         

2006                 - Μειέηε λέαο ηξηψξνθεο νηθνδνκήο θαηαζηεκάησλ θαη θαηνηθηψλ, 

  Ησάλλε Κσλζηαληνπξάθε επί ηεο νδνπ Γνχλαξε ζηε Γιπθάδα. 

                       -  Νέν ηεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ κε ππφγεην pilotiο θαη 

                        ζηέγε επί ησλ νδψλ Γαηδάινπ & Σάζνπ Ηζαάθ ζηνλ Παξάδεηζν   

                          Ακαξνπζίνπ, ηδηνθηεζίαο Αιέμαλδξνπ  Κατκαηδφγινπ. 

                       -  Νέν πεληαφξνθν θηίξην νξνθνδηακεξηζκάησλ κε ππφγεην piloti θαη 

                        ζηέγε ζην Μελίδη. Ηδηνθηεζίαο Γεκεηξίνπ αββίδε & Μαξίαο 



 

 

                      Πεξηθιηψηε.  

                       -  Νέα ηεηξαψξνθε θαηνηθία, κε ππφγεην θαη ζηέγε, Παλαγηψηε 

                          Γεσξγίηζνπ ζηε Ν. Ησλία.  

                       -  Νέα δηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Μαξίαο Κπξηαθίδνπ & 

  Μηράιε Κπξηάθνπ ζην Πφξην Ράθηε Αηηηθήο. 

                       - Μειέηε πξνζζήθεο θαηνηθίαο Α΄ & Β΄ νξφθνπ, Μαξίαο Λάκπξνπ 

     ζην Υαιάλδξη. 

                       -  Μειέηε λένπ δηψξνθνπ θηηξίνπ θαηαζηήκαηνο & γξαθείσλ κε ππφγεην, 

                        Γεκήηξηνπ Κνληνγεψξγνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή. 

                       -   Μειέηε πξνζζήθεο δχν νξφθσλ ζε ππάξρνλ θηίξην, Γ. Γξνγθάξε 

ζηελ Αζήλα. 

2005                -  Νέν ζπγθξφηεκα 4 θαηνηθηψλ κε ππφγεην, Β. Γεκεηξάθε ζηελ 

                       Παηαλία. 

                       -  Νέν ηεηξαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε, Αιέμαλδξνπ 

                       Κατκαηδφγινπ ζηνλ Παξάδεηζν Ακαξνπζίνπ. 

                       -  Μειέηε λέαο ηξηψξνθεο νηθνδνκήο θαηνηθηψλ κε ππφγεην & pillotis, 

                       Ησάλλε & Πέηξνπ Φξαληδέζθνπ ζην Γαιάηζη. 

                       -  Μειέηε γηα ηελ πξνζζήθε δχν λέσλ θαηνηθηψλ, Υξήζηνπ 

    Παπαληθνιάνπ ζην Υαιάλδξη, 

                       -  Μειέηε πξνζζήθεο β’ νξφθνπ θαηνηθίαο, Δ. Κιεξνλφκνπ ζηε 

                        Μεηακφξθσζε. 

                       -  Μειέηε - επίβιεςε ρξσκαηηζκνχ φςεσλ θηηξίνπ θαηνηθηψλ,  

                        Γ. Βξπψλε, ζηελ Αγία Παξαζθεχε. 

                       - Μειέηε-επίβιεςε πξνζζήθεο δχν δεμακελψλ πγξψλ θαπζίκσλ 

                        ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ, . Καξαηδά, Θήβα. 

 2004                  -  Μειέηε- ζρεδηαζκφο θαηφςεσλ Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ  

                       εηαηξεία ISP. 

                       -  Νέν θηίξην δχν κεδνλεηψλ κε ππφγεην θαη ζηέγε, Γεκεηξίνπ αββίδε 

         ζην Γέξαθα. 

                       -  Νέα ηζφγεηα θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Αιέμαλδξνπ & Μαξίαο 

  Πνιίηε ζην Φπρηθφ. 

                       -  Απνθαηάζηαζε ζηέγεο δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, Σξχθσλα Ξεξνχ ζηελ  

                        Αζήλα επί ηεο νδνχ Καιακηψηνπ. 

                       -  Πξνζζήθε δχν θαηνηθηψλ κε ζηέγε, Αιεμίαο  Υαληψηε & Αηθαηεξίλεο 

        Κνπηζνπλάθε, ζην Μνζράην.  

                       -   Μειέηε ρξσκαηηζκνχ  φςεσλ θηηξίνπ θαηνηθηψλ, Γ. ηεθαλίδνπ,  

                         ζην Υαιάλδξη. 



 

 

2003                    -  Νέν ηεηξαψξνθν θηίξην νξνθνδηακεξηζκάησλ κε ππφγεην, pilotis θαη  

                        ζηέγε, Δπαγγειηλνχ Γαιήλε θαη ΗΑ Ο.Δ. ζηελ Αγία Παξαζθεχε. 

                       -   Μειέηε λένπ ηξηψξνθνπ θηηξίνπ θαηνηθηψλ κε ππφγεην, Παλαγηψηε 

Πέξδηθα ζην Νέν Φπρηθφ. 

                       -   Αλάπιαζε φςεσλ θηηξίνπ θαηνηθηψλ, Γ. θαη Ν. Πεηνχζε. Υνιαξγφο. 

                       -   Μειέηε ρξσκαηηζκνπ φςεσλ θηηξίνπ θαηνηθηψλ, Κ. Πεηξφρεηινπ. 

                        Αγία Παξαζθεπή.  

                       -   Δπίβιεςε Νέαο ηξηψξνθεο θαηνηθίαο, Θ. Μπφκπνπ. Υνιαξγφο. 

 2002                    -  Μειέηε λέαο πεληαφξνθεο πνιπθαηνηθίαο ζηνλ Κνξπδαιιφ 

                        Ηδηνθηεζίαο Παλαγηψηε Γιπθνγηάλλε. 

                        - Νέα δηψξνθε κνλνθαηνηθία, Νηθνιάνπ Παπαδφπνπινπ ζηνλ Γέξαθα.                         

                        - Νέα ηεηξαψξνθε νηθνδνκή θαθεηέξηαο (flocafe) – γξαθείσλ κε δχν 

                        ππφγεηα ζην Πεξηζηέξη, πιαηεία Μπνπξλαδίνπ.Ηδηνθηεζίαο Μαξίλα 

                        Γθνχκα. 

2001                -   πγθξφηεκα λέσλ θαηνηθηψλ, Υαξάιακπνπ Πνπιφπνπινπ ζην Άλσ 

       Γάζνο Υατδαξίνπ. Δκβαδφλ 630 κ2.           

                       -   Πξνζζήθε θαηνηθίαο, Βαζηιηθήο Καξαγεψξγνπ ζηνλ Πεξηζζφ.  

2000                -   Νέα θαηνηθία ζε pilotis, Ν. θαη Γ. Βαηηέ ζηε Γιπθάδα.Δκβαδφλ 200 κ2  

                       -   Νέν ηξηψξνθν θαηάζηεκα ζην Πεξηζηέξη, Γηψξγνπ Καπφπνπινπ 

      Δκβαδφλ 270 κ2. 

                       -   Μειέηε λέαο πεληαφξνθεο πνιπθαηνηθίαο κε ππφγεην–δψκα θαη pilotis, 

                         Ν. Λεθάθε. 

1999                    -   πγθξφηεκα λέσλ θαηνηθηψλ ζην Άλσ Γάζνο Υατδαξίνπ, Υαξάιακπνπ 

   Πνπιφπνπινπ . Δκβαδφλ 1990 κ2. 

                       -   πκκέηνρε ζηελ Πξνκειέηε θαζαξηζκνχ λεξνχ απφ ην θξάγκα  

                        Απνζειέκε, Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

1998                  -  Πξνζζήθε θαηνηθίαο, Διέλεο Καδά ζηα Βξηιιήζηα .Δκβαδφλ 224κ2  

 

Γ.4   Πξνκειέηεο 

1998 - ζήκεξα ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ Βαζίιεην άιηα  

                       πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ θαη νη παξαθάησ πξνκειέηεο   

                           θαηνηθηψλ θαη  επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ ζε θιίκαθα 1:100.  

                       -   Ηζφγεηα θαηνηθία 100κ2, Κ. Παηέιε ζηα Μέγαξα. 

                       - Πξνζζήθε θαη’ επέθηαζε ηζνγείνπ θαη θαζ’ χςνο Α’ νξφθνπ 

       (maisonette), Κ. Γεζζχια ζηε Βιπράδα Μεγάξσλ. 

                       -  Νέν ηεηξαψξνθν θηίξην νξνθνδηακεξηζκάησλ  κε ππφγεην, 

      Α. Παπαληθφια ζηα Μέγαξα. 



 

 

                       - Γηψξνθε κνλνθαηνηθία 188κ2, Ζ. Ησζεθίδε ζην Αιεπνρψξη 

        Μεγάξσλ. 

                       - Γηψξνθε κνλνθαηνηθία 136κ2, νηθ. Παπαζηάζε ζηελ Κηλέηηα. 

                       - Γχν ηζφγεηεο θαηνηθίεο κε ππφγεην, Γ. Οηθνλνκφπνπινπ  

          ζηελ Κηλέηηα. 

                       -  Δπηζθεπέο θαη λέα δηαξξχζκηζε ηζφγεηαο θαηνηθίαο, Δ. Πεθνχιε ζηελ  

   Κηλέηηα. 

                       - Γηψξνθε κνλνθαηνηθία 109κ2, νηθ. Γηφλα ζην Αιεπνρψξη Μεγάξσλ. 

                       - Νέα ηζφγεηα θαηνηθία κε ππφγεην 117κ2, νηθ. ηχπα ζηε Νέα Πέξακν. 

                       - Κηίξην δχν νξνθνδηακεξηζκάησλ  266κ2 κε ππφγεην Οηθ. άιηα ζηα 

  Μέγαξα.                                       

                       -  Ηζφγεηα θαηνηθία κε ππφγεην, Η. Μνπζηάθα ζηα Μέγαξα. 

                       -  Ηζφγεηα θαηνηθία, Υξήζηνπ Αδακαληίδε ζηε Ν. Πέξακν.      

                       - Σεηξαψξνθν θηίξην επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη θαηνηθηψλ 715κ2,  

               Ν. Γθφζδε ζηα Μέγαξα. 

                       - Δμαψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ 923κ2, νηθ. Βακβαθνπνχινπ ζηα 

                 Μέγαξα. 

                       - πγθξφηεκα θηηξίσλ έμη θαηνηθηψλ 258κ2 κε ππφγεην, Β. Μαληαηνχιηα 

         ζηελ Κηλέηηα. 

                       - Ηζφγεηα θαηνηθία152κ2 κε ππφγεην, Γ. Μπφηηδα ζηα Μέγαξα. 

                       - Δμνρηθή  ηζφγεηα θαηνηθία 28κ2 κε ππφγεην, νηθ. Εέξβα ζηελ πεξηνρή 

             ησλ Μεγάξσλ. 

                       - Γηψξνθν θηίξην νξνθνδηακεξηζκάησλ 189κ2 κε ππφγεην, Π. ρνηλά 

            ζηα Μέγαξα. 

                       - Σξηψξνθν θηίξην επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη θαηνηθηψλ 500κ2, 

              νηθ. Φξπγάλα ζηα Μέγαξα 

                       - Γηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε 123κ2, Φ. Κπξηαδφπνπινπ 

           ζηε Βιπράδα Μεγάξσλ. 

                       - Ηζφγεηα θαηνηθία 120κ2 κε ππφγεην, Ν. Βφξδνπ ζηα Μέγαξα. 

                       - Γηψξνθν θηίξην Σεζζάξσλ θαηνηθηψλ 496κ2 κε ππφγεην, 

               νηθ. Η. Οηθνλνκφπνπινπ ζηα Μέγαξα. 

                      - Πξνζζήθε Β’ νξφθνπ θαη ελνπνίεζε κε Α’ φξνθν (maisonette), 

                  Π. Σνπκπαληάξε ζηα Μέγαξα. 

                      - Ηζφγεηα θαηνηθία 100κ2 κε ππφγεην θαη ζηέγε, Γ. ηξαηνχξε  

           ζηα Μέγαξα. 

                      - Πξνζζήθε Α’ θαη Β’ νξφθσλ γξαθείσλ, . Μνπζηάθα ζην 

              ζην Μ. Πεχθν. 



 

 

                     - Γηψξνθε εμνρηθή θαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Θ. Παπακηράιε ζην 

           Αιεπνρψξη  Μεγάξσλ. 

                     - Ηζφγεηα θαηνηθία 140κ2, Γ. Γεκεηξάηδνπ ζηα Μέγαξα. 

                     - Γχν λέεο θαηνηθίεο (maisonette), Β. άιηα ζηα κέγαξα. 

                     -    Ηζφγεηα θαηνηθία 80κ2, Φ. Κπξηαθνχιε ζηα Μέγαξα. 

                     - Καηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε 100κ2, Β. άιηα ζηα Μέγαξα. 

                     - Ηζφγεηα θαηνηθία 110κ2 κε ζηέγε, Μ. Γεσξγνχζε ζηε πεξηνρή ησλ  

                        Μεγάξσλ. 

                     - Γχν δηψξνθεο θαηνηθίεο κε ππφγεην, Γ. ηξαηηψηε ζηελ Κηλέηηα. 

                     - Γηψξνθε θαηνηθία επί pilotis κε ππφγεην θαη δψκα, νηθ.Κνθθίλε 

                      ζηα Μέγαξα. 

                      - Γηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη δψκα, Β. Παζράιε ζηελ Πεξηνρή  

         ησλ Μεγάξσλ. 

                      - Ηζφγεηα θαηνηθία 120κ2 κε ππφγεην θαη ζηέγε, Α. Κνπθή ζηα Μέγαξα. 

                      - Ηζφγεηα θαηνηθία 140κ2 κε ππφγεην θαη δψκα, Α. Πέππα ζηελ 

        Διεπζίλα. 

                   -   Γηψξνθε θαηνηθία κε ππφγεην θαη δψκα, Β. Σζνπαλάο ζηα Μέγαξα. 

                   -   Μνλνθαηνηθία κε ππφγεην θαη ζηέγε, Β. Σαζνγηαλλφπνπινπ ζην  

                       Αιεπνρψξη Μεγάξσλ. 

 

                    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ηα παπαπάνω έπγα έσοςν εκδοθεί Αποδείξειρ Παποσήρ Υπηπεζιών               

                                            (Α.Π.Υ.) από Νο:1,  22/12/1998 έωρ  Νο: 273, 22/05/2016 καθώρ και   

                                           Τιμολόγια Παποσήρ Υπηπεζιών (Τ.Π.Υ.) από Νο:1,  22/04/2013 έωρ  Νο:188,  

                                           10/02/2016 ηα οποία και έσω ζηην καηοσή μος.     

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ΥΔΓΙΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ                   
 
                                    Γεκήηξηνο Μαξλέιινο 


