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Α.                                                                                          ΠΟΤΓΔ - ΣΙΣΛΟΙ 
 
 

1. Γελλήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 1950 ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ μεθίλεζε ηηο 

γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ηεο ζην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Anatolia. Aπφ ην 1965 σο ην 

1978 δηέκελε ζηελ Αζήλα φπνπ νινθιήξσζε ηηο γπκλαζηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην 

Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Pierce College ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, Αηηηθήο. Απφ ην 

1978 σο ζήκεξα δηακέλεη κνλίκσο ζηελ Ξάλζε· είλαη παληξεκέλε θαη έρεη κία 

θφξε. Γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Αγγιηθή θαη Ηηαιηθή γιψζζα. 

 

2. Απφ ην 1971 κέρξη ην Γεθέκβξην 1976 ζπνχδαζε ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηη-

ηνχην Αξρηηεθηνληθήο ηεο Βελεηίαο - Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia, απφ φπνπ απνθνίηεζε σο Γηπισκαηνχρνο Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κε 

βαζκφ 110/110 κε έπαηλν. Σν Φεβξνπάξην 1977, κεηά απφ επηηπρείο εμεηάζεηο ζην 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, απέθηεζε ηελ εθ ηνπ λφκνπ απαηηνπκέλε άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο κε ζέκα «Ο ζεζκφο ηεο 

Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Παξέκβαζε ζηε Βελεηία – Η Μνλή 

ησλ Ιεζνπηηψλ» θαη αθνξνχζε ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλζέζεσλ νη νπνίεο ζα αλακφξθσλαλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλήο θαη ζα επέηξεπαλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο κίαο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ 

εληαγκέλεο ζην ζεζκφ απηφ. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην 

Αξρηηεθηνληθψλ πλζέζεσλ κε επηβιέπνληα Καζεγεηή  ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Valeriano Pastor θαη βαζκνινγήζεθε 30/30 κε έπαηλν.  

 

3. Απφ ην Μάξηην ηνπ 1978 σο ην επηέκβξην ηνπ 2006 παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, αξρηθψο σο Βνεζφο ηνπ Καζεγεηή θ. Υξήζηνπ Γ. 

Αζαλαζφπνπινπ ζηελ Έδξα Οηθνδνκηθήο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο θαη 

αθνινχζσο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.1268/82, σο κφληκνο Βνεζφο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο ηνπ Σνκέα ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπήο Γνκηθψλ 

Έξγσλ, θαη κεηά ηνλ Ηνχλην 1999, ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθψλ πλζέζεσλ, 

Οηθνδνκηθήο θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ. Δπί  έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην έηνο 

1978 θαη πξηλ κεηαηαγεί νξηζηηθψο ιφγσ εηδηθφηεηαο ζηελ Έδξα Οηθνδνκηθήο, 

ππεξέηεζε ζηελ Έδξα Δθαξκνζκέλεο ηαηηθήο ηεο Καζεγήηξηαο θ. Ακαιίαο 

Γεσξγαλνπνχινπ. 

 

4. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 αλέπηπμε ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ζέκα: «Η 

Μέζε Δθπαίδεπζε: Πνιηηηθή θαη ρεδηαζκφο. Γηεξεχλεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε γηα ηε Γηακφξθσζε ελφο ρνιηθνχ 

Πξνηχπνπ»,  ελψπηνλ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελε 
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απφ ηα Μέιε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ. Καζεγεηέο θ.θ. Υξήζην Αζαλαζφπνπινο, Κσλζηαληίλν ίδεξε, Δκκαλνπήι 

Γδνχην, ηνλ Καζεγεηή θ. Παχιν Λνπθάθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηα 

Μέιε ηνπ Σκήκαηνο Π.Μ. ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Πξχηαλε 

Καζεγεηή θ. Μηραήι Παπαδφπνπιν θαη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θ. Γεκήηξην 

Μπίθα θαη θα Νηφβε Υξπζνκαιιίδνπ. Ζ παξνπζίαζε αθνξνχζε: ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ δνκήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηεο δηάξζξσζήο ηεο ζε επηκέξνπο 

ελφηεηεο, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Δπίζεο ην βαζκφ 

πξσηνηππίαο θαη ζπκβνιήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο-δηαηξηβήο ζηελ 

πξφνδν ηεο επηζηήκεο, θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε σο πξνο ην βαζκφ θάιπςεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ. Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε, νκνθψλσο, λα εγθξίλεη ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, λα απνλείκεη ην βαζκφ «άξηζηα» θαη λα εηζεγεζεί ηελ 

αλαθήξπμή ηεο σο Γηδάθηνξνο Μεραληθνχ ηνπ Σ.Π.Μ.  ηεο Π.. ηνπ Γ.Π.Θ.. 

 

4. Σνλ Ηαλνπάξην 1998 αλαγνξεχζεθε Γηδάθησξ Μεραληθφο ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ.  

 

5. Σνλ Ηνχλην 1998 εμειέγεη ζε κφληκε ζέζε Λέθηνξνο θαη ηνλ Ηαλνπάξην 1999 

εληάρζεθε κε Πξάμε ηνπ θ. Πξχηαλε,  ζε κφληκε ζέζε Γ.Δ.Π. ζηελ απηή βαζκίδα, 

ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ., (Φ.Δ.Κ. 

αξ. 218, 23.12.1998). 

 

6.  Σν Μάτν ηνπ 20003 εμειέγεη ζε κφληκε ζέζε Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο θαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2003 δηνξίζηεθε κε πξάμε ηνπ θ. Πξχηαλε ζε κφληκε ζέζε Γ.Δ.Π. ζηελ 

απηή βαζκίδα, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ., (Φ.Δ.Κ. αξ. 201, 22.08.2003). 

 

7.  Σν επηέκβξην ηνπ 2006, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε θαη ησλ δχν Σκεκάησλ 

θαη κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ 25/615/28, κεηαθηλήζεθε απφ ην Σκήκα Πνι. 

Μερ. ηνπ Γ.Π.Θ. ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ., ζηελ ίδηα ζέζε 

πνπ θαηέρεη θαη ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν (Φ.Δ.Κ. αξ. 206, 28.03.2007) 

 

Β. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  
 

1. Απφ ην 1978, πνπ αλέιαβε θαζήθνληα, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 

Γ.Π.Θ. έσο ην επηέκβξην ηνπ 2006 πνπ κεηαθηλήζεθε ζην Σ.Α.Μ. ηνπ Γ.Π.Θ., 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο ηφζν σο κφληκεο βνεζνχ, έσο ην 1998,  σο 

Λέθηνξνο απφ ην 1998 έσο ην 2003, φζν θαη σο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο απφ ην 

2003 έσο ην 2006, ζπκκεηείρε ελεξγψο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
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εθαξκνδφκελεο απφ ην Δξγαζηήξην Οηθνδνκηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζπλδίδαζθε, σο ππεχζπλνο Σκήκαηνο ηεο ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Καζεγεηή θ. Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Μελά Λ. 

Παπαδφπνπιν, φζα καζήκαηα ηνπο είραλ αλαηεζεί, αξρηθψο απφ ηνλ Σνκέα 

ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη, αξγφηεξα, απφ ηνλ Σνκέα 

Αξρηηεθηνληθψλ πλζέζεσλ, Οηθνδνκηθήο θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ, ζχκθσλα κε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο ρνιήο θαη 

ζπγθεθξηκέλσο: 

■ Σα πξνπηπρηαθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ ή θαηεχζπλζεο, 

 

 χλζεζε θαη Καηαζθεπή Κηηξίσλ - Οηθνδνκηθή Ι θαη ΙΙ (Σκήκα Α), ηα 

νπνία δηδάζθνληαη επί ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην ηξίην θαη 

ηέηαξην εμάκελν, 

 

 Σερληθή Ννκνζεζία θαη χληαμε Μειεηψλ, ην νπνίν δηδάζθεηαη επί δχν 

ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην ηξίην εμάκελν, 

 

 Αξρηηεθηνληθέο πλζέζεηο - Κηηξηνδνκία Ι θαη ΙΙ (Σκήκα Α), ηα νπνία 

δηδάζθνληαη επί ηξείο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην έβδνκν θαη φγδνν 

εμάκελν θαη 

 

■ Σo θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθφ κάζεκα, 

 

 Απνθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Κηηξίσλ-Μλεκείσλ, ην νπνίν δηδάζθεηαη 

επί ηξείο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην έβδνκν εμάκελν. 

 

■ Σα θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά κεηαπηπρηαθά καζήκαηα, ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Νέα Τιηθά θαη Σερλνινγίεο ζην ρεδηαζκφ Έξγσλ 

απφ Χπιηζκέλν θπξφδεκα», ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

 Οπιηζκέλν θπξφδεκα θαη χγρξνλε Βηνκεραλνπνηεκέλε Γφκεζε, ην 

νπνίν δηδάζθεηαη επί ηξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 

θαη 

 χγρξνλα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο θαη Κάιπςεο Καηαζθεπψλ απφ Οπιη-

ζκέλν θπξφδεκα κε Νέα Τιηθά, ην νπνίν δηδάζθεηαη επί ηξεηο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν. 

 

■ Σα καζήκαηα ηνπ Πξνδηδαθηνξηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο 

 

 Απνθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Ιζηνξηθψλ Κηηξίσλ θαη Υψξσλ. 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΤ ΓΠΘ 

 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ θαη απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000, πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

απηνχ Σκήκαηνο, έσο ην επηέκβξην ηνπ 2006 ζπληφληδε θαη δίδαζθε κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο δηδάζθνληεο φζα καζήκαηα ηεο είραλ αλαηεζεί απφ ηνλ Σνκέα ηνπο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ην δηδαθηηθφ έξγν κνπ ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. αθνξά ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο επί 11 έηε – απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1999 έσο ζήκεξα, σο εμήο: 

 

 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 1999 -2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 

Χο κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. ζηε βαζκίδα 

ηνπ Λέθηνξνο.  

 

 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 2003 – 2004, 2004-2005, 2005-2006 

      Χο Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ ζηε βαζκίδα 

      ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή  (Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ αξ. 201, 22.08.2003). 

       

 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,2009-2010 

      Χο Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ ζηε βαζκίδα 

      ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε κνληκφηεηα, ηνπ Σνκέα Γ΄ Αξρηηεθηνληθνχ 

      ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπψλ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν « πζηήκαηα θαη     

      Μέζνδνη Καηαζθεπήο Έξγσλ θαη ηνηρεία Αξρηηεθηνληθψλ πλζέζεσλ». 

 

Σα καζήκαηα ζησλ νπνίσλ ηε δηδαζθαιία έρσ ζπκκεηάζρεη σο κέινο ηεο 

δηδαθηηθήο νκάδαο (ζπληνληζηήο ή/θαη ππεχζπλνο Σκήκαηνο ηεο ηάμεο) 

ππάγνληαη ζηνλ Σνκέα Γ΄ Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπψλ θαη 

Καηαζθεπψλ θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

  

 Βαζηθέο Αξρέο θαη Δλλνηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο I, ΙΙ, ηα νπνία δηδάζθνληαη 

επί ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν. 

  

 Κηηξηνδνκηθά θαη Κηηξηνινγηθά Γεδνκέλα, ην νπνίν δηδάζθεηαη επί δχν 

ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν. 

 Αξρηηεθηνληθή χλζεζε - Γεληθή Κηηξηνινγία Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία δηδά-

ζθνληαη επί νθηψ ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην ηξίην θαη ηέηαξην εμάκελν, 

θαζψο θαη ηα ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VII θαη VIII ηα νπνία δηδάζθνληαη επί 

ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο – σο θαη’ επηινγή ππνρξεσηηθά – θαηά ην 

πέκπην, έθην, έβδνκν  φγδνν θαη έλαην εμάκελν.  
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 Αξρηηεθηνληθή χλζεζε - Δηδηθή Κηηξηνινγία Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη νθηψ ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην πέκπην θαη έθην εμάκελν. 

  
 Αξρηηεθηνληθή Οξγάλσζε Υψξσλ θαη Μηθξνπεξηβάιινληνο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη 

ΙV, ην νπνίν δηδάζθεηαη επί ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην πέκπην, 

έθην, έβδνκν θαη φγδνν εμάκελν αληηζηνίρσο. 

 

 Οηθνδνκηθή Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία δηδάζθνληαη επί ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο 

θαηά ην ηξίην θαη ηέηαξην εμάκελν. 

 

 Οηθνδνκηθή ΙΙΙ θαη IV, ηα νπνία δηδάζθνληαη επί ηέζζεξεηο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο θαηά ην πέκπην θαη έθην εμάκελν. 

 

 Οηθνδνκηθή V θαη VI, ηα νπνία δηδάζθνληαη επί ηέζζεξεηο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο θαηά ην έβδνκν θαη φγδνν εμάκελν. 

 

 H Φχζε ηνπ Δπαγγέικαηνο – Σν Γίθαην θαη ε Σερληθή Ννκνζεζία, ην 

νπνίν δηδάζθεηαη επί δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαηά ην ηέηαξην εμάκελν. 

 

Χο δηδάζθνπζα ζπληνλίζηξηα θαη ππεχζπλε ηκήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νξγαλψλσ ηα εμήο : 

 

 Kαζνξηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ 

 Πξνεηνηκαζία ησλ ζπλζεηηθψλ εθαξκνγψλ – ζεκάησλ ησλ καζεκάησλ: 

ζχληαμε εθθσλήζεσλ, εληνπηζκφο θαη απνηχπσζε νηθνπέδσλ 

 πγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ζεκεηψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπφλεζε ησλ 

ζεκάησλ  

 Σνπνζέηεζε ζεκάησλ θαη ζεκεηψζεσλ ειεθηξνληθά ζην site ηνπ Σκήκαηνο 

(education) 

 πιινγή θαη παξνπζίαζε επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ 

 Αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ καζεκάησλ ππφ κνξθή δηαιέμεσλ, κε πξνβνιή 

εηθφλσλ ςεθηαθά (P.P.) 

 Πξνζθιήζεηο θαζεγεηψλ απφ άιια Α.Δ.Η. γηα λα παξνπζηάζνπλ δηαιέμεηο 

ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ 

 Δπηινγή – ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

καζεκάησλ 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηνξζψζεηο θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

ζρεδηαζηήξην 



 

6 
 

 Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε παξνπζίαζεο- αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηηθψλ 

εξγαζηψλ ζε ελδηάκεζεο θάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ηειηθή 

παξνπζίαζε, θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

 χληαμε θαη βαζκνιφγεζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ (φπνπ ππάξρνπλ) 

 χληαμε θαη βαζκνιφγεζε γξαπηψλ θαη ζεκάησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ 

 Δπηκέιεηα ζπγθξφηεζεο ςεθηαθνχ αξρείνπ επηιεγκέλσλ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ 

 Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο κε 

ηνπο δηδάζθνληεο    

 

2. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζην ελ γέλεη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο, 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, έσο ην 2006 πνπ κεηαθηλήζεθε ζην Σκήκα 

Αξρηηεθηφλσλ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίβιεςε, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ πξνδηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

θαη κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή θ. Υξήζην Γ. 

Αζαλαζφπνπιν, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαη λα θαηεπζχλεη, αλαιφγσο, ηνπο 

θνηηεηέο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ εξγαζηψλ απηψλ επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Οηθνδνκηθήο, ηεο Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο, θαη ηεο Απνθαηάζηαζεο θαη πληή-

ξεζεο Κηηξίσλ-Μλεκείσλ.  

 

Παξάιιεια, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1999 – 2006, ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ, ζην πιαίζην ηεο Γηδαθηηθήο Δλφηεηαο «Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή 

Έξεπλα – Γηάιεμε» ηνπ 9
νπ

 εμακήλνπ θαη ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ 10
νπ

 

εμακήλνπ, νξίζηεθε σο Δπηβιέπνπζα/πλεπηβιέπνπζα ή κέινο πνιιψλ 

Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ. 

 

3.  Απφ ην επηέκβξε ηνπ 2006 πνπ κεηαθηλήζεθε ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ, ζπληνλίδεη θαη δηδάζθεη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα Γ΄: 

Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπψλ 

 

 Αξρηηεθηνληθή χλζεζε - Γεληθή Κηηξηνινγία Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη νθηψ ψξεο εβδνκαδηαίσο ζην ηξίην θαη ηέηαξην εμάκελν. 

 

 Οηθνδνκηθή Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία δηδάζθνληαη ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο 

ζην ηξίην θαη ηέηαξην εμάκελν. 

 

 Οηθνδνκηθή ΙΙΙ θαη  ΙV , ηα νπνία δηδάζθνληαη ηέζζεξεηο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο ζην πέκπην θαη έθην εμάκελν.  

 

 Η Φχζε ηνπ Δπαγγέικαηνο – Σν Γίθαην θαη ε Σερληθή Ννκνζεζία, ην 

νπνίν δηδάζθεηαη δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο ζην ηέηαξην εμάκελν. 
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χκθσλα κε ηελ θαηαλνκή δηδαθηηθνχ έξγνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009 – 2010, 

φπσο απηή αλακνξθψζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο ζπληνλίδεη θαη δηδάζθεη επίζεο ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

 

 Οηθνδνκηθή V θαη VI, ηα νπνία δηδάζθνληαη ηέζζεξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο 

ζην έβδνκν θαη φγδνν εμάκελν. 

 

4. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζην ελ γέλεη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίβιεςε, επνπηεία θαη 

θαζνδήγεζε θνηηεηηθψλ Γηαηξηβψλ-Γηαιέμεσλ θαη Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ 

ζεκαηνινγία ησλ εξγαζηψλ απηψλ επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο  

χλζεζεο ηεο Οηθνδνκηθήο, ηεο Απνθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο Κηηξίσλ - 

Μλεκείσλ, θ.ά. 

5.    Δπίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

Δίλαη επηβιέπνπζα θαη κέινο ζηηο ηξηκειείο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο νθηψ 

ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ: 

 

2006 -     Τπνςήθηα δηδάθησξ: ηακαηίλα Γεσξγνπνχινπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

                Δ.Μ.Π. 

                Θέκα:«H έληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο παξακέηξνπ ζηνλ αξρηηεθηνλη- 

                θφ ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ» 

 

2008 - Τπνςήθηα δηδάθησξ: Γήκεηξα Ρηδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Δ.Μ.Π. 

                Θέκα: «Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θαη θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα» 

 

2009 - Τπνςήθηα δηδάθησξ: Μαξία Αιεμάλδξα Γξεγνξηάδνπ, Αξρηηέθησλ       

                Μεραληθφο Γ.Π.Θ. 

   Θέκα: «Ο ελλνηνινγηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ εδάθνπο θαη ε δν- 

   κηθή δηαρείξεζή ηνπ ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ εξκελεία 

                ηνπ ηνπίνπ»  

 

2009 - Τπνςήθηνο δηδάθησξ: Υξήζηνο Κνχηειεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΔΜΠ 

                Θέκα: «Η αλεχξεηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θα- 

                ηνηθίαο, ηεο εηθφλαο ηνπ θαη ηεο λννηξνπίαο δσήο ζηελ Διιάδα, απφ  

                ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έσο ζήκεξα»  

 

2009 - Τπνςήθηα δηδάθησξ: Διεπζεξία Γειεγηαλλίδνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο   

                Δ.Μ.Π. 

                Θέκα: «Πξνβιήκαηα ερνπξνζηαζίαο θαη αθνπζηηθήο άλεζεο ζηα  

                θηίξηα θαηνηθίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα: ε εμέιημε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ  

                ζρεδηαζκνχ ζε δεηήκαηα δηαξξχζκηζεο θαη νηθνδνκηθήο ζχλζεζεο» 
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2009 - Τπνςήθηα δηδάθησξ: Καιιηφπε Φχθνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Γ.Π.Θ. 

                Θέκα: «Η πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο ζην  

                δεκφζην ρψξν – δεηήκαηα δηαθίλεζεο, επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξε- 

                ζεο – ε πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα» 

 

2010 -     Τπνςήθηνο δηδάθησξ: Κσλζηαληίλνο Κεβεληζίδεο, Αξρηηέθησλ Μερα- 

          ληθφο Cornell University 

          Θέκα: «Μεζνδνινγία θαη ινγηθφ άικα ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε. 

          Η έλλνηα ηεο αλαηξνπήο ζηελ αξρηηεθηνληθή εθπαίδεπζε ηνπ αξρη- 

          ηέθηνλα» 

 

2011 -     Τπνςήθηα δηδάθησξ Κσλζηαληίλα Μηραινπνχινπ. Έρεη νξηζηεί ε 

                ηξηκειήο  πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία είκαη επηβιέπνπζα.  

 

ΑΛΛΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

Οξγάλσζε Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Γ.Π.Θ. 

 

πκκεηείρα ζηελ νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ 

Γ.Π.Θ., φηαλ αλαηέζεθε ε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ην λέν ηκήκα ζηνλ 

θαζεγεηή κνπ θ. Υξήζην Αζαλαζφπνπιν, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε, εκςχρσζε 

θαη εκπινπηηζκφ ηεο Πνιπηερληθήο ζρνιήο ελφο πεξηθεξεηαθνχ παλεπηζηεκίνπ 

φπσο ην Γ.Π.Θ.. ην πιαίζην ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζπκκεηείρα ζηελ 

νξγάλσζε ηεο  Μειέηεο θνπηκφηεηαο γηα ην λέν Σκήκα. Ζ κειέηε αθνξνχζε 

ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ζπκβνιήο 

ηνπ, ηελ πξφηαζε νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο Σνκέσλ,  Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

πεξηερνκέλνπ καζεκάησλ/σξψλ δηδαζθαιίαο, δηδαζθφλησλ θαζψο θαη  

πξνηεηλφκελσλ εξγαζηεξίσλ. Πξνεγήζεθε ζπγθξηηηθή εμέηαζε πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζπλαθψλ ΑΔΗ ηεο Διιάδαο θαη Σκεκάησλ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Δμσηεξηθνχ. Μεηά ηελ έγθξηζε θαη ηελ Ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείρα 

ζε φιεο ηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ: αλεχξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, νξγάλσζε ρψξσλ θαζψο επίζεο θαη ζηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Σκήκαηνο ην αθαδεκατθφ 

έηνο 1999-2000.  

 

Πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ 

 
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθσ θαη ζπληνλίδσ 

έρσ πξνηείλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ γηα ηε 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο θνηηεηέο: 
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Αξρηηεθηνληθή χλζεζε – Γεληθή Κηηξηνινγία Ι, 3
νπ

 εμακήλνπ 

 

 Φαηνχξνο Γεκήηξεο, «Έλα πληαθηηθφ ηεο Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο», 
εθδφζεηο Δπίθεληξν, έθδνζε 1ε/2007, ISBN: 978-960-6645-46-4, Eχδνμνο 

θσδηθφο: 14969 

 Σδψλνο Πάλνο, «Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο. Ση είλαη απηφ;», εθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ & ηα Ο.Δ., Αζήλα 1996, ISBN: 978-960-7510-36-5, 

Δχδνμνο θσδηθφο: 9665 

 

Αξρηηεθηνληθή χλζεζε – Γεληθή Κηηξηνινγία ΙΙ, 4
νπ

 εμακήλνπ 

 

 Κσλζηαληηλίδεο Άξεο, «Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Αξρηηεθηνληθήο», εθδφηεο 
Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο - Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, 

έθδνζε 1
ε
/2011, ISBN 978-960-524-322-7, Δχδνμνο θσδηθφο 12380350 

 

 Le  Corbusier, «Γηα κηα Αξρηηεθηνληθή», εθδφηεο ΔΚΚΡΔΜΔ-ΥΡΗΣΗΝΑ 
ΕΖΖ, έθδνζε 1ε/2005, ISBN: 960-7651-39-1, Δχδνμνο θσδηθφο 42832 

 

Οηθνδνκηθή III, 5
νπ

 εμακήλνπ 

 

 Meyer – Bohe Walter, “Οηθνδνκηθέο Λεπηνκέξεηεο», εθδφζεηο A. Γθηνχξδα 
& ηα Ο.Δ., έθδνζε 1

ε
/1992, ISBN: 978-960-512-6025, Δχδνμνο θσδηθφο: 

12485  

 Εαραξηάδεο Άγγεινο, «Οηθνδνκηθή Σερλνινγία», εθδφζεηο University 

Studio Press Α.Δ., ISBN: 978-960-12-1239-5, Δχδνμνο θσδηθφο 17440   

 

Οηθνδνκηθή IV, 6
νπ

 εμακήλνπ 

 

 Σζηλίθαο Νίθνο, «Αξρηηεθηνληθή ελάληηα ζηε Βαξχηεηα Μεηαιιηθέο, 
αλαξηεκέλεο, θνπζθσηέο θαηαζθεπέο», εθδφζεηο University Studio Press 

Α.Δ., 1
ε
 έθδνζε  Θεζζαινλίθε 2001, ISBN: 978-960-12-0985-2, Δχδνμνο 

θσδηθφο: 17127  

 Μαιηλδξέηνο Μηράιεο, «Ζ Σερλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ρεδηαζκνχ», 
εθδφζεηο University Studio Press A.E., έθδνζε 1

ε
/2005, ISBN: 978-960-12-

1377-4, Eχδνμνο θσδηθφο 17306 

 

Δπηκέιεηα δηδαθηηθψλ βνεζεκάησλ 

 
Μάζεκα «Αξρηηεθηνληθή χλζεζε – Γεληθή Κηηξνινγία Ι θαη ΙΙ» 

 

 Αλζξσπνκεηξηθά θαη Δξγνλνκηθά Μεγέζνη – Σππηθνί Υψξνη 

Καηνηθίαο 

Φπιιάδην κε βαζηθά αλζξσπνκεηξηθά θαη εξγνλνκηθά κεγέζε θαζψο θαη 

επηινγή απφ ηηο θπξηφηεξεο ηππηθέο ιχζεηο επηκέξνπο ρψξσλ, πνπ είλαη 
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απαξαίηεηα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε ηεο θαηνηθίαο ζε επίπεδν 

θηηξηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.   

 

 Καηνηθία: Πξφηαζε βηβιηνγξαθίαο 

Eπηινγή ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο φπνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί επηιεγκέλα έξγα απφ 

πξαγκαηνπνηεκέλα θηίξηα ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα απφ λένπο θαη παιαηφηεξνπο αξρηηέθηνλεο. 

Υξεζηκεχεη σο επνπηηθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηεο 2
εο

 Άζθεζεο «Αλάιπζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ θαηνηθηψλ». Κάζε έηνο ε βηβιηνγξαθία αλαλεψλεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε λέεο εθδφζεηο. ην ηεχρνο αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία 

ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, ψζηε νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

πξφζζεην επνπηηθφ πιηθφ.   

 

Μάζεκα «Οηθνδνκηθή III θαη IV»  

 

 Καηαζθεπαζηηθέο Λεπηνκέξεηεο Οηθνδνκηθή IV 

 

Σεχρνο πνπ πεξηιακβάλεη ζρέδηα αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ νξγαλσκέλα ζε 

θαηεγνξίεο γεληθψλ θαη εηδηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, κε ζηφρν λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ ηνπ ζέκαηνο πνπ 

επεμεξγάδνληαη.   

 

Μάζεκα «Οηθνδνκηθή V θαη VI» 

 

 Καηαζθεπαζηηθέο Λεπηνκέξεηεο Οηθνδνκηθή VI 

Σεχρνο νκαδνπνηεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη πινπνηεκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ, νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο γεληθψλ θαη εηδηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, 

γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ δεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζέκαηνο πνπ εθπνλνχλ. 

 

 Κηίξηα Δηδηθψλ Υξήζεσλ  

Σεχρνο κε πινπνηεκέλα παξαδείγκαηα θηηξίσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ, ηεο ζχγρξνλεο 

αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα έξγα παξνπζηάδνληαη κε 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, γεληθά ζρέδηα θαη ζρέδηα αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ 

αλά έξγν. Σν ηεχρνο θάζε ρξφλν αλαλεψλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε λέσλ 

παξαδεηγκάησλ. θνπφ έρεη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο ζχιιεςεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο κέρξη ην θαηαιεθηηθφ ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηνπ ζέκαηνο.   



 

11 
 

πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ 

 
  Έθζεζε Φνηηεηηθψλ Δξγαζηψλ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

Γ.Π.Θ 

πκκεηείρα ζηε δηνξγάλσζε ηεο έθζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο 3
εο

 Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο Διιεληθνχ DOCOMOMO: «Μνληεξληζκφο 

θαη Αξρηηεθηνληθή Δθπαίδεπζε», πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ., ζηελ Ξάλζε, ην Μάτν ηνπ 

2005. Ζ έθζεζε πεξηιάκβαλε ραξαθηεξηζηηθέο θνηηεηηθέο εξγαζίεο απφ φια ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

 

  Έθζεζε Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. 

Χο κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζπκκεηείρα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

πινπνίεζε ηεο έθζεζεο. Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Ίδξπκα Θξαθηθήο 

Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Γ.Π.Θ. θαη πεξηιάκβαλε επηινγή απφ ηηο πξψηεο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο 

πνπ εθπνλήζεθαλ ζην Σκήκα καο.   

 

  Έθζεζε πνπδαζηηθψλ Δξγαζηψλ 

πκκεηείρα ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ επηινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπνπδαζηηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο Αξρηηεθηνληθέο πλζέζεηο – Γεληθή Κηηξηνινγία Η-ΗΗ (ην 

νπνίν δηδάζθσ), ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θξάθεο, ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010. Σελ έθζεζε νξγάλσζε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ., κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θνηηεηψλ 

Αξρηηεθηνληθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο. Ζ 

έθζεζε νξγαλψζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο εβδνκάδαο ηνπ πιιφγνπ 

Φνηηεηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Ξάλζεο «Ζ Γέθπξα». 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ θνηηεηψλ είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

γφληκνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο 

ρνιήο. Γηάξθεηα έθζεζεο: 12.05.2011-23.05.2011. πιινγηθφο ηφκνο κε ηηο 

ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ παξαπάλσ έθζεζε είλαη ππφ 

έθδνζε. 

 

Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο  

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή Α΄ Έηνπο, Αθαδεκατθφ Έηνο 1999-2000 

Θεζζαινλίθε – Βφινο – Αζήλα – Μχθνλνο, Ηνχληνο 2000 

 

Δπίζθεςε θνηηεηψλ ζηηο Αξρηηεθηνληθέο ρνιέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Βφινπ θαη ηνπ Μεηζφβηνπ 
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Πνιπηερλείνπ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

επίζθεςε θαη μελάγεζε ζε κνπζεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο θαζψο 

θαη ζε επηιεγκέλα θηίξηα ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο. Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Πειίνπ θαη αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πειηνξείηηθεο αξρηηεθηνληθήο θαζψο επίζεο μελάγεζε ηεο λεζηψηηθεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο Μπθφλνπ.  

Τπεχζπλνη ζπλνδνί ηεο εθδξνκήο: Μαξία Αλαζηαζίνπ, Μελάο Παπαδφπνπινο. 

    

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή Β΄ Έηνπο, Αθαδεκατθφ Έηνο 2000-2001 

Παξίζη,  Ηνχληνο 2001 

 

χληαμε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο – θαηαιφγνπ επίζθεςεο ζε επηιεγκέλα 

θηίξηα ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο. Δίδνο έξγνπ, ζέζε/ηξφπνο κεηάβαζεο, 

αξρηηέθηνλαο, ρξνλνινγία. 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, σο ζπληνλίζηξηα ησλ 

καζεκάησλ Οηθνδνκηθήο ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ έηνπο, έρσ πξνζθαιέζεη ηνπο 

θαζεγεηέο: 

 Νίθν Καινγεξά, αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, ν νπνίνο παξνπζίαζε 

δηάιεμή ηνπ κε ζέκα «Δηζαγσγή ζηνπο Φνξείο. Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε 

ζρέζε κνξθήο/θαηαζθεπήο θαη γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή θιίκαθα». 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο (Ννέκβξηνο 2008). 

 Νίθν Σζηλίθα, αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010, ν νπνίνο παξνπζίαζε δηάιεμή 

ηνπ κε ζέκα « Φχζε θαη Υσξνθαηαζθεπέο». Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε 

ηνπο θνηηεηέο (Μάξηηνο 2010). 

   

WORKSHOP 

 

ORGANIC ARCHITECTURE 

Greece and Japan  The 110
th

 diplomatic relation anniversary 

ARCHITECTURAL EXHIBITION + ARCHITECTURE AND URBAN WORKSHOP 

22 – 28 Ννεκβξίνπ 2009 

 

Δθ κέξνπο ηνπ νκφηηκνπ Καζεγεηή ηνπ Δ.Μ.Π. θαη Πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Αξρηηεθηνληθήο θ. Νίθνπ Καινγεξά, κνπ δεηήζεθε λα ζηείισ δχν 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζθνπφ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε Γηεζλέο Workshop, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Αξρηηεθηνληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαπσληθή Πξεζβεία, ζηα 

πιαίζηα ηεο επεηείνπ θηιίαο ησλ δχν ρσξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
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Μέγαξν Μνπζηθήο ζηελ Αζήλα. πκκεηείραλ νη θνηηεηέο: Μπξηνχλε Διεάλα 

θαη Γηαπνχιεο Νηθφιανο. πληνληζηήο Kengo Kuma. 

 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ζ θσηνγξαθία θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν αλάκεζα ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο 

κνπ, θαζψο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν ηφζν ζηελ αξρηηεθηνληθή κνπ 

παηδεία θαη επαγγεικαηηθή κνπ πξαθηηθή, φζν θαη ην δηδαθηηθφ κνπ έξγν.  

ην πιαίζην ηεο ελαζρφιεζήο κνπ κε ηε θσηνγξαθία (αλαινγηθή, ςεθηαθή), 

είρα νξγαλψζεη θσηνγξαθηθφ ζηνχληην - ζθνηεηλφ ζάιακν (camera oscura), απφ 

ηα θνηηεηηθά κνπ ρξφληα, γηα ηελ εκθάληζε θαη εθηχπσζε ησλ θσηνγξαθηψλ 

κνπ.  

Με ηε δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή θσηνγξαθηθή θαηαγξαθή θηηξίσλ απφ 

ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, έρσ ζπγθξνηήζεη έλα πινχζην αξρείν 

θσηνγξαθηψλ, δηαθαλεηψλ θαη ςεθηαθψλ εηθφλσλ, κέξνο ησλ νπνίσλ αμηνπνηψ 

ζην πιαίζην ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

Γ.                                                                        ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ  
_________________________________________________________________ 

 

Απφ ην έηνο 1978, παξαιιήισο κε ηα παλεπηζηεκηαθά θαζήθνληα αζθεί θαη ην 

επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ. ε ζπλεξγαζία κε ην ζχδπγφ ηεο, επίζεο 

Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ θ. Αλέζηε Παπαθσζηή, δηαηεξνχζε Αξρηηεθηνληθφ 

Γξαθείν Μειεηψλ θαη Καηαζθεπψλ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο Αξρηηέθηνλνο, αζρνιήζεθε είηε κφλε ηεο είηε 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχδπγφ ηεο ή άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο κε ηελ εθπφλεζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ αξθεηψλ θηηξηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηελ επίβιεςε 

φζσλ εμ απηψλ θαηαζθεπάζηεθαλ. Ζ αλαθνξά έξγσλ πνπ αθνινπζεί απνηειεί 

επηινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ηεο ηαμηλνκεκέλσλ θαηά θηηξηαθέο ελφηεηεο, 

φπσο: θηίξηα δηαβίσζεο, θηίξηα εξγαζίαο, βηνκεραληθά θηίξηα, θηίξηα εηδηθψλ 

ρξήζεσλ, θαζψο θαη κειέηεο πνιενδνκηθήο αλάπιαζεο θαη αλάπηπμεο. 

 

1. ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΑΒΙΧΗ 

 ■ Αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο 

1.1  Γηψξνθε κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο Γ. Πακπφξε, ζηελ πεξηνρή Πφξην 

Λάγνο, ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 200 m
2
, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κία θαηνηθία πεξίπνπ 150 m
2
, θαζψο θαη έλα θαηάζηεκα. Ζ 

κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1980. 



 

14 
 

1.2  Γηψξνθε δηπινθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο  Α. Μαιαγθνχξα, επί ηεο νδνχ 

Βηδπελνχ 22, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 230 m
2
, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη δχν θαηνηθίεο πεξίπνπ 112 m
2
 θαη 114 m

2
 

αληηζηνίρσο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978 ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο 

επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.3  Σξηψξνθε δηπινθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο Μ. Σδνπβάξα, επί ηεο νδνχ 

Ννηαξά 40, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 335 m
2
. Ζ κειέηε 

εθπνλήζεθε ην 1979 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.4  Γηψξνθε κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο Α. Πέγηνπ, ζην Πεηξνρψξη, ηνπ 

Ννκνχ Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 350 m
2
, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κία θαηνηθία πεξίπνπ 175 m
2
, θαζψο θαη έλα θαηάζηεκα 

επίζεο 175 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979 θαη νη εξγαζίεο πνπ 

επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.5  Γηψξνθε κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο Δ. Λάκπξνπ, ζηελ πεξηνρή 

Λεπθνχ Πχξγνπ, ζηε Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 250 m
2
, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη κία θαηνηθία πεξίπνπ 150 m
2
, θαζψο θαη απνζήθεο 

θαη θιεηζηφ γθαξάδ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979 θαη νη εξγαζίεο πνπ 

επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.6  Γηψξνθε δηπινθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο Β. Βαζηινχδε, ζηελ πεξηνρή 

ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, ζηε Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 

390 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κία θαηνηθία πεξίπνπ 195 m

2
, θαζψο θαη 

έλα θαηάζηεκα 175 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1980 θαη νη εξγαζίεο 

πνπ επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1982. 

1.7 

Μνλψξνθε  κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο . Καξαζαθαιίδε ζηνλ Παιαηφ 

Επγφ ηνπ Ννκνχ  Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 140 m
2
. Ζ κειέηε 

εθπνλήζεθε ην 1980 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 

1982. 

 

1.8  Γηψξνθε κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο  Μ. Γήκνγινπ, ζηελ πεξηνρή 

Λεπθνχ Πχξγνπ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 200 m
2
. Ζ 

κειέηε εθπνλήζεθε ην 1980 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο 

Μεραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, 

ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1982. 
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   1.9  Μνλψξνθε κνλνθαηνηθία, μελψλαο, ηδηνθηεζίαο ηεο Βηνκεραλίαο   

Πιαζηηθψλ Θξάθεο, ζην Μαγηθφ ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 130 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1982, εθδφζεθε ε 

Άδεηα Οηθνδνκήο, αιιά ην έξγν δελ πινπνηήζεθε. 

 

1.10    Γηψξνθε κνλνθαηνηθία, ηδηνθηεζίαο  Γ. Μπαιηαηδίδε, θνληά ζηνλ νηθηζκφ 

ηεο  Παιαηάο Υξχζαο, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 200 m
2
. Ζ 

κειέηε εθπνλήζεθε ην 1987 ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ Θεφδσξν 

Ακπαηδή θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ 

ην 1989. 

 

 ■ Αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο κε παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα 

 

1.11  Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο κνλνθαηνηθίαο, ηδηνθηεζίαο Α. Wamsler-

Βαιημφγινπ, επί ηεο νδνχ Θνπθηδίδνπ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 320 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978 ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη 

νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1979. 

 

1.12  Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο κνλνθαηνηθίαο, ηδηνθηεζίαο  Π. Γνχλαξε, 

επί ηεο νδνχ Βεληδέινπ 6, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 

180 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε 

ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1980. 

 

1.13  Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο κνλνθαηνηθίαο, ηδηνθηεζίαο Α. Καξαθάζε, 

ζην ζπλνηθηζκφ ακαθψβ ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 

130 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε 

ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1982. 

 

1.14  Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο κνλνθαηνηθίαο, ηδηνθηεζίαο Α. 

Μπεκπεθίδε, επί ηεο νδνχ Υαζηξηδφγινπ 48, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 90 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981 ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε 

θαη Αλέζηε Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ 

θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1982. 

 

1.15  Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο κνλνθαηνηθίαο, ηδηνθηεζίαο  Μ. εκίδε, επί 

ηεο νδνχ Αληίθα 23, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 140 

m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1982 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1983. 
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■ πγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ – Πνιπθαηνηθίεο 

 

1.16       πγθξφηεκα αλεμάξηεησλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ηδηνθηεζίαο Α. θαη Γ. 

Παπαθσζηή θαη . Σζνκπάλνγινπ, ζηελ παξαιία Αβδήξσλ ηνπ Ννκνχ 

Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 200 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 5 

θαηνηθίεο, επηθάλεηαο πεξίπνπ 40 m
2
, αλαπηπγκέλεο ελ ζεηξά ζε ρακειή 

δφκεζε, ζε δχν νξφθνπο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979 θαη νη εξγαζίεο 

πνπ επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.17       πγθξφηεκα αλεμάξηεησλ  εμνρηθψλ θαηνηθηψλ  ηδηνθηεζίαο . 

Γξεκζίδε θαη Α. Βιαρφπνπινπ, ζηελ παξαιία Αβδήξσλ ηνπ Ννκνχ 

Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 200 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 3 

δηψξνθεο θαηνηθίεο, επηθάλεηαο πεξίπνπ 70  m
2
, αλαπηπγκέλεο ελ ζεηξά 

ζε ρακειή δφκεζε. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979 ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε 

Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

1.18       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Κ. Μάληδηαξε, επί ηεο 

νδνχ 40 Δθθιεζηψλ θαη αξαληαπφξνπ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.430 m
2
 ην νπνίν πεξηιακβάλεη 16 θαηνηθίεο-

δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 50 σο 120 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη 

θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, 

θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 

1980. 

 

1.19       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. Καξαιαλίδε θαη . 

Μπαξνπθηζή, επί ηεο νδνχ Πξαμηηέινπο 16, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επη-

θάλεηαο πεξίπνπ 650 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 5 θαηνηθίεο-δηακε-

ξίζκαηα, επηθάλεηαο 100 σο 135 m
2
 ην θαζέλα. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 

1978, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπα-

θσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψ-

ζεθαλ ην 1980. 

 

1. 20       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Β. Πεληεδίδε, επί ηεο νδνχ  

Μεζνινγγίνπ 14, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.470 m
2
 νπνίν 

πεξηιακβάλεη 16 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 50 σο 120 m
2
 ην θαζέ-

λα, ηέζζεξα θαηαζηήκαηα θαζψο θαη απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε 

ην1978, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε 
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Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1980. 

 

1.21       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Υ. Κηνπξθηζή, επί ηεο 

νδνχ Γεσξγίνπ Κνλδχιε Σέξκα, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

πεξίπνπ 2.140 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 15 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, 

επηθάλεηαο 100 σο 140 m
2
 ην θαζέλα, δχν θαηαζηήκαηα θαζψο θαη 

απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1982 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε 

ε ίδηα, νη νπνίεο αθνξνχζαλ επηθάλεηα πεξίπνπ 540 m
2
, απν-

πεξαηψζεθαλ ην 1984. 

 

1.22       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Υ. Γξεγνξηάδε, επί ησλ 

νδψλ Πιάησλνο θαη Θεξκνππιψλ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

πεξίπνπ 700 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 4 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, 

επηθάλεηαο 100 σο 140 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη έμη θαηαζηήκαηα θαη 

απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1982 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1984. 

 

1.23       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Ν. Γαιέληδνπ επί ηεο 

νδνχ Δθέζζνπ 4, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 470 m
2
, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη 5 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 60 σο 100 m
2
 

ην θαζέλα. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο 

επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1978. 

 

1.24       Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Α. θαη  Γ. Παπαθσζηή 

θαη Γ. ηάζε επί ησλ νδψλ 28εο Οθησβξίνπ θαη Καβάιαο 10, ζηελ Ξάλζε, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.350 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 13 θαηνη-

θίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 50 σο 120 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη θαηα-

ζηήκαηα θαη απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο 

νπνίεο επέβιεςαλ θαη θαηαζθεχαζαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1983. 

 

1.25     Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο Η. Παπαγεσξγίνπ θαη Κ. 

Γηαλλαθφπνπινπ επί ηεο νδνχ Βεληδέινπ 26, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθά-

λεηαο πεξίπνπ 1.160 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 9 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, 

επηθάλεηαο 50 σο 120 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο. 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο 

Μεραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, ηηο 

νπνίεο επέβιεςαλ ρσξίο ηνλ αείκλεζην Δ. Βαηίδε απνπεξαηψζεθαλ ην 

1983. 29 
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1.26       πγθξφηεκα ηεζζάξσλ πνιπψξνθσλ θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξίαο ΓΟ.ΠΔΡ. Ο.Δ. ζηελ πεξηνρή Λεπθνχ Πχξγνπ, ζηελ Ξάλζε, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 3.250 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 27 

θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 100 σο 160 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο 

θαη απνζήθεο θαη θιεηζηφ γθαξάδ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1984 ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη 

ηνλ Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ Θεφδσξν Ακπαηδή θαη νη εξγαζίεο, ηηο 

νπνίεο επέβιεςαλ θαη θαηαζθεχαζαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 

1986. 

 

1.27     Πνιπψξνθν  θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο ΓΟ.ΠΔΡ. 

Ο.Δ. επί ησλ νδψλ Αλδξένπ Γεκεηξίνπ θαη Καβάιαο,  ζηελ Ξάλζε, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.420 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 18 

θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 50 σο 160 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη 

θαηαζηήκαηα, απνζήθεο θαη θιεηζηφ γθαξάδ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 

1983 ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε 

Παπαθσζηή θαη ηνλ Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ Θεφδσξν Ακπαηδή θαη νη 

εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ θαη θαηαζθεχαζαλ απφ θνηλνχ 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1985. 

 

1.28    Πνιπψξνθν θηίξην-πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο  Κ. Παληειίδε επί ηεο 

νδνχ Γεσξγίνπ Κνλδχιε 30,  ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

πεξίπνπ 480  m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 3 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, 

επηθάλεηαο 70 σο 120 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη θαηαζηήκαηα θαη 

απνζήθεο θαη ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πξνζζήθε αθφκε 9 θαηνηθηψλ-

δηακεξηζκάησλ αλαπηπγκέλσλ ζε ηξεηο επί πιένλ νξφθνπο. Ζ κειέηε 

εθπνλήζεθε ην 1978 θαη νη εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1980. 

            ■ Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο – Δζηηαηφξηα 

 

1.29       Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα Γ΄ ηάμεο 78 θιηλψλ «ΞΑΝΘΙΠΠΔΙΟ 

ΠΑΛΛΑ», ηδηνθηεζίαο Α. Γεξκεληδφπνπινπ θαη Β. ηπιηαλίδε, επί 

ηεο νδνχ 28εο Οθησβξίνπ 212, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.680 m
2
, 

ε νπνίν πεξηιακβάλεη επίζεο ρψξνπο εμππεξέηεζεο θνηλνχ θαη 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978 ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε 

Παπαθσζηή θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ 

απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

30 
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1.30       Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα Α΄ ηάμεο 315 θιηλψλ: ηκήκα ηνπ 

πγθξνηήκαηνο πλεδξηαθνχ Κέληξνπ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ Ξάλζεο ζηα 

Αβδεξα, ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: κία πιήξσο 

εμνπιηζκέλε κνλάδα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 14.500 m
2
, 

απνηεινχκελε απφ δσκάηηα θαη αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα-bungalows, 

θαζψο θαη ρψξνπο εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθεηέξηαο, δαραξνπιαζηείνπ 

θ.ά. Ζ κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο, 

εθπνλήζεθε, απφ ην 1992 σο ην 1993, κέρξη ηε θάζε νξηζηηθήο κειέηεο, 

κέζα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ ν Καζεγεηήο Υξήζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο. 

Γελ έρεη αθφκα απνθαζηζηεί αλ, ηειηθψο, ζα πινπνηεζεί ην έξγν. 

 

      2.      ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 

2.31 πγθξφηεκα δχν πνιπψξνθσλ θηηξίσλ γξαθείσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ,  ηδηνθηεζίαο  Π. θαη Κ. Βηδάιε επί ηεο νδνχ 28εο 

Οθησβξίνπ 205,  ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.850 m
2
, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 12 θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο γξαθείσλ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 300 m
2
. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 13 θαηνηθίεο-

δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 50 σο 150 m
2
 ην θαζέλα, θαζψο θαη 

απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο νπνίεο 

επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

2.32    Πνιπψξνθν θηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ,  ηδηνθηεζίαο  Ν. 

αξξή θαη Γ. Απνζηνιίδε επί ηεο νδνχ 28εο Οθησβξίνπ θαη Πιαηείαο 

Βαζ. Γεσξγίνπ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 500 m
2
, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη 3 θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο γξαθείσλ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 400  m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, 

ηηο νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1981. 

 

2.33    πγθξφηεκα δχν πνιπψξνθσλ θηηξίσλ-Δκπνξηθφ Κέληξν «ATRIO»,  

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο ΓΟ.ΠΔΡ. Ο.Δ. επί ηεο Πιαηείαο Διεπζεξίαο, ζηελ 

Ξάλζε, επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.300 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 25 

θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο γξαθείσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.400 m
2
. Πεξη-

ιακβάλεη επίζεο θαη 3 θαηνηθίεο-δηακεξίζκαηα, επηθάλεηαο 160 m
2
 ην θαζέ-

λα, θαζψο θαη απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1989 ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη ηνλ Πνι. Μεραληθφ 

 



 

20 
 

Θεφδσξν Ακπαηδή θαη νη εξγαζίεο ηηο νπνίεο επέβιεςαλ θαη θαηαζθεχαζαλ 

απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην1995. 

 

      3.      ΚΣΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 

3.34    Κηίξην βηνκεραληθήο παξαγσγήο πιαζηηθψλ, ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξίαο Πιαζηηθά Θξάθεο ΑΒΔΔ, ζηελ θνηλφηεηα Μαγηθνχ, ζηελ 

Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 4.000 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ρψξνπο παξαγσγήο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 3.200 m
2
. θαζψο θαη ρψξνπο 

γξαθείσλ, εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ θαη απνζεθψλ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 800 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1978, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή, θαη νη εξγαζίεο, ηηο 

νπνίεο επέβιεςαλ απφ θνηλνχ απνπεξαηψζεθαλ ην 1979. 

 

3.35       Κηίξην βηνκεραληθήο παξαγσγήο επίπισλ, ηδηνθηεζίαο Ν. Διεπζεξηάδε, 

ζηε Βηνηερληθή Πεξηνρή, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.150 

m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ρψξνπο παξαγσγήο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.000 

m
2
. θαζψο θαη απνζήθεο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1979, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή θαη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

3.36    Κηίξην βηνκεραληθήο παξαγσγήο ξνχρσλ, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο 

CASTS  M. θαη Καπεηαλάθεο ΔΠΔ, ζηε Βηνηερληθή Πεξηνρή, ζηελ 

Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 4.000 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ρψξνπο παξαγσγήο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 3.000 m
2
, θαζψο θαη ρψξνπο 

δηνίθεζεο θαη απνζήθεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.000 m
2
. Ζ κειέηε 

εθπνλήζεθε ην 1980 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο Με-

ραληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε Παπαθσζηή θαη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

3.37    Κηίξην βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο 

ΗΣΟ Α.Δ., ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή, ζηε Βηνηερληθή Πεξηνρή, ζηελ 

Ξάλζε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.430 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  

ρψξνπο παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000 m
2
, 

θαζψο θαη απνζήθεο.  Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1995, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή. Τπφ εθηέιεζε. 

 

     4.      ΚΣΙΡΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΥΡΗΔΧΝ 

 

                 ■ πλεδξηαθά Κέληξα 
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4.38    πλεδξηαθφ Κέληξν: ηκήκα ηνπ πγθξνηήκαηνο πλεδξηαθνχ 

Κέληξνπ θαη Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ 

Ξάλζεο ζηα Αβδεξα, ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 

11.000 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, εθηφο ηνπ θεληξηθνχ ακθηζεάηξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 500 αηφκσλ, φινπο ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κία νξγαλσκέλε ελφηεηα. Ζ κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε 

σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο, εθπνλήζεθε, απφ ην 1992 σο ην 1993, κέρξη 

ηε θάζε νξηζηηθήο κειέηεο, κέζα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ ν Καζεγεηήο 

Υξήζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο. Γελ έρεη αθφκα απνθαζηζηεί αλ, ηειηθψο, ζα 

πινπνηεζεί ην έξγν. 

 

4.39    πλεδξηαθφ Κέληξν Φηιίππσλ, Καβάιαο ή «Απφζηνινο Παχινο», 

Κέληξν Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ θαη πλεδξίσλ, ηδηνθηεζίαο, ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ, ζηνπο Φηιίππνπο ηνπ 

Ννκνχ Καβάιαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.400 m
2
, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κία Αίζνπζα πλεδξίσλ, ρσξεηηθφηεηαο 400 πεξίπνπ αηφκσλ, 

Αίζνπζεο Δθζέζεσλ θαη πζθέςεσλ, Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο, Γξαθεία Γηνί-

θεζεο, θαζψο θαη ρψξνπο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

απνζεθψλ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε, απφ ην 1993 σο ην 1996 , απφ ηελ νκάδα 

ησλ: Γηπισκ. Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θ.θ. Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, 

Γηψξγν Υ. Αζαλαζφπνπιν, Γηάλλε Υ. Αζαλαζφπνπιν θαη Μαξία Μ. 

Αλαζηαζίνπ, θαζψο θαη ησλ Γηπισκ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Αζαλάζην Η. 

Καξακπίλε θαη Μελά Λ. Παπαδφπνπιν, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο, 

Σν έξγν άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1998. 

 

4.40    Νέν Γεκνηηθφ Ακθηζέαηξν Ν. Οξεζηηάδαο, επί ηεο νδνχ Βαζ. 

Κσλζηαληίλνπ 9 -11, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Οξεζηηάδαο, κε 

ζπvoιηθφ πξoυπoιoγηζκφ δαπάvεο 800.000.000 δξρ., ζηα πιαίζηα δχν 

εξεπvεηηθψλ πξoγξακκάησλ γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Νέαο Οξεζηηάδαο. Ζ έξεπλα-κειέηε πεξηειάκβαλε ηελ απνθαηάζηαζε, 

αλαθαίληζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ παιαηνχ Γεκνηηθνχ Ακθηζεάηξνπ 

Οξεζηηάδαο, θαη ηελ πξνζζήθε λέαο πηέξπγαο επέθηαζήο ηνπ. Ζ 

ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ κεηά ηεο πηέξπγαο πξνζζήθεο 

είλαη 2.287 m² αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξεηο ζηάζκεο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πνιπζχλζεην ζέαηξν, ρσξεηηθφηεηαο 357 έσο 457 ζεαηψλ, κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο, ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα, κε κεγάιε επειημία 

ζθεληθψλ ρψξσλ θαη δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ψζηε λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο πλεδξηαθφ Κέληξν κηθξνχ κεγέζνπο κε ρσξεηηθφηεηα 

445 ζπλέδξσλ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε, απφ ην Φεβξνπάξην σο ην Γεθέκβξην 
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2000, απφ ηελ νκάδα ησλ: Γηπισκ. Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θ.θ. Υξήζην 

Γ. Αζαλαζφπνπιν, Γηψξγν Υ. Αζαλαζφπνπιν, Γηάλλε Υ. Αζαλαζφπνπιν θαη 

Μαξία Μ. Αλαζηαζίνπ, θαζψο θαη ησλ Γηπισκ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Αζαλάζην Η. Καξακπίλε, Μελά Λ. Παπαδφπνπιν, Μαξία Γ. Παπαζηεξγίνπ 

θαη Αλαζηαζία Μ. Γεκεηξηάδνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο ηεο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο, ηνπ ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ 

νπνίνπ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ ν Καζεγεηήο θ. Υξήζηνο Γ. 

Αζαλαζφπνπινο. 

                            ■ Γηάθνξα 

 

4.41    Κηίξην Νεφηεηαο Πξνζθφπσλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ ψκαηνο Διιήλσλ 

Πξνζθφπσλ Ξάλζεο, επί ηεο νδνχ Υαηδεζηαχξνπ 8, ζηελ Ξάλζε, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 430 m
2
, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981 θαη νη 

εξγαζίεο πνπ επέβιεςε ε ίδηα απνπεξαηψζεθαλ ην 1984. 

 

4.42    ηαζκφο Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚΣΔΤΛ Ξάλζεο 

επί ησλ νδψλ Γεκνθξίηνπ, Αίκνπ θαη Ησαλλίλσλ, ζηελ Ξάλζε, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 1.800 m
2
, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

15 ιεσθνξείσλ, αίζνπζα αλακνλήο, θαηαζηήκαηα, ρψξνπο δηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ρψξνπο εμππεξέηεζεο θνηλνχ. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1981 

ζε θάζε πξνκειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηπι. Αξρηηέθηνλεο Μερα-

ληθνχο Δπζχκε Βαηίδε θαη Αλέζηε Παπαθσζηή θαη δελ πξαγκαην-

πνηήζεθε. 

 

4.43    Παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα  ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Ξάλζεο επί ησλ νδψλ Υίνπ θαη Λαραλά, ζηελ Ξάλζε, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 100 m
2
. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ην 1996, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ Αλέζηε Παπαθσζηή. 

Τπφ εθηέιεζε. 

 

4.44    Μνλάδα Φπραγσγίαο θαη Κνηλσληθψλ Δθδειψζεσλ: ηκήκα ηνπ 

πγθξνηήκαηνο πλεδξηαθνχ Κέληξνπ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ Ξάλζεο ζηα Αβδεξα, ηνπ 

Ννκνχ Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 3.700 m
2
, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηαβέξλα, θαθεηέξηα, λπθηεξηλφ θέληξν, γπκλαζηήξην, 

ρψξνπο άζιεζεο θ.ά. Ζ κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο, εθπνλήζεθε, απφ ην 1992 σο ην 1993, κέρξη ηε 

θάζε νξηζηηθήο κειέηεο κέζα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ ν 
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Καζεγεηήο Υξήζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο. Γελ έρεη αθφκα απνθαζηζηεί 

αλ, ηειηθψο, ζα πινπνηεζεί ην έξγν. 

 

      5.       ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΙ 

 

5.45    πγθξφηεκα πλεδξηαθνχ Κέληξνπ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ: Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα - Γεληθή Γηάηαμε - 

Πεξηβάιισλ Υψξνο, ζηα Αβδεξα, ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο, ηνπ 

Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ Ξάλζεο. Αθνξά ηελ έξεπλα θαη κειέηε γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη πνιενδνκηθή αλάπηπμε κίαο έθηαζεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο  217.722 m
2
 θαη ηελ έληαμε ζε απηήλ ελφο ζπγθξνηήκαηνο 

απνηεινχκελνπ απφ πλεδξηαθφ Κέληξν κηθξνχ κεγέζνπο, Ξελνδνρείν 

300-320 θιηλψλ, θαη Μνλάδα Φπραγσγίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Δθδειψζεσλ, φπσο αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, πιαηζηνχκελσλ κε 

πιήξεηο εγθαηαζηάζεηο ππνδνκψλ, νδνπνηίαο θαη άζιεζεο. Ζ κειέηε, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο, εθπνλήζεθε, ην 

1992, κέρξη ηε θάζε πξνκειέηεο κέζα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνχ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ 

ν Καζεγεηήο Υξήζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο. 

 

5.46  Πνιπδχλακν Γηαβαιθαληθφ Κέληξν: Πνιενδνκηθή Παξέκβαζε-Κηη- 

ξηνινγηθά Πξνγξάκκαηα - Γεληθή Γηάηαμε - Πεξηβάιισλ Υψξνο, ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ξάλζεο, ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο. Αθνξά 

ηελ έξεπλα θαη κειέηε γηα ηελ δηακφξθσζε θαη πνιενδνκηθή αλάπιαζε 

κίαο έθηαζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 9.980 m
2
 θαη 

ηελ έληαμε ζε απηήλ, πέξαλ ησλ πθηζηακέλσλ θαη λέσλ θηηζκάησλ, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ππφγεηνο ηαζκφο Απηνθηλήησλ, Δκπνξηθφ 

Κέληξν, Πνιπζχλζεην ζέαηξν – πλεδξηαθφ, Κέληξν, Κηίξην 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Μνλάδα Φπραγσγίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Δθδειψζεσλ, πιαηζηνχκελσλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, θαζψο 

θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.395 m
2
. Ζ 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο αλάπιαζεο αλέξρεηαη ζηα 27.857 m
2
, ελψ ην 

ζχλνιν ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο ζηα 22.462 m
2
. Ζ έξεπλα 

πεξηιακβάλεη ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ εθπφλεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

απνηππψζεσλ, ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ εθπφλεζε  

πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε θαη 

πνιενδνκηθή αλάπιαζε κε ηελ δεκηνπξγία ησλ λέσλ θηηζκάησλ, ηηο 

πξνβιεπφκελεο λέεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αξκνληθή έληαμε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ζηνλ ππφ κειέηε ρψξν 

ραξαθηεξηζηηθψλ θηηξίσλ, κίαο θαπλαπνζήθεο θαη ελφο θηηξίνπ 

θαηνηθίαο, θαζψο θαη ηελ αλάπιαζε θαη αμηνπνίεζε φινπ ηνπ 

35 



 

24 
 

δηαζέζηκνπ ειεχζεξνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ο εθηηκνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 4.876.750.000 δξαρκέο, γηα ηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη 539.500.000 δξαρκέο, γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο, εθπνλήζεθε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 έσο ην 

Φεβξνπάξην 2001, κέρξη ηε θάζε πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, κέζα ζηα 

πιαίζηα ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ήηαλ ν Καζεγεηήο Γ. Υξήζηνο  

Αζαλαζφπνπινο. 

 

Γ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 
 
                                                                                                                                   

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο, αζρνιήζεθε κε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Αξρηηε-  

θηνληθή χλζεζε θαη ηελ Καηαζθεπή Κηηξίσλ, θαζψο θαη κε ηελ Απνθαηάζηαζε 

θαη πληήξεζε Κηηξίσλ - Μλεκείσλ θαη ηδηαηηέξσο κε:  

 

■  Σα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο θαη ζχλζεζεο ησλ θηηξίσλ θαηνηθίαο, αιιά θαη 

φισλ ζρεδφλ ησλ άιισλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ, κέζα ζηα πιαίζηα κίαο 

νξγαλσκέλεο ή/θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο δφκεζεο. 

■ Σελ έξεπλα ησλ ζπζηεκάησλ δνκήο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ 

θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ κε ηελ ηππνπνίεζε θαη βηνκεραλνπνίεζε 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

■ Σελ κειέηε θαη έξεπλα ησλ αξρψλ, αλαγθψλ θαη θαλνληζκψλ πξνζηαζίαο ησλ 

θηηξηαθψλ έξγσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζεξκνκφλσζε θαη ηελ ερνκφλσζε-

ερνπξνζηαζία, αιιά θαη ηελ αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ πιηθψλ θαη ηερλνινγίαο ηφζν απφ άπνςε ππνινγηζκνχ 

ησλ παξακέηξσλ ηνπο, φζν θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηαζθεπήο. 

■ Σελ αλαζηήισζε, απνθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ 

θηηξίσλ θαη ζπλφισλ κε ζηφρν ηελ, κε φζν ην δπλαηφλ επηζηεκνληθφηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο. 

 

Σα ζέκαηα απηά απνηεινχλ θαη ηα θπξηφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

έρεη ιάβεη κέξνο, σο ελεξγφ κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο, ζε φια ηα Δξεπ-

λεηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ην 

Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οηθνδνκηθήο Καζεγεηή θ. Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν 
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Παξάιιεια κε ηα ίδηα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αξρηηεθηνληθή χλζεζε  θαη 

ηελ Καηαζθεπή Κηηξίσλ, αζρνιείηαη θαη ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηά ηεο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο  

πνπ παξαζέηνληαη αθνινχζσο: 

 

1.       ΓΙΑΣΡΙΒΔ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ 

 

1.1 Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ. Η Μέζε Δθπαίδεπζε: Πνιηηηθή θαη       

ρεδηαζκφο. Γηεξεχλεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζηε Μέζε Δθ-

παίδεπζε γηα ηε Γηακφξθσζε ελφο ρνιηθνχ Πξνηχπνπ. Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή, Ξάλζε: Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ., 

Ννέκβξηνο 1997, ζειίδεο 296. 

 

2.      ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ 

 

      2.2  Anastassiou, M., Paolini, S., Papakostis, A., Torrieri, E. L’istruzione secon-

daria superiore. Intervento a Venezia-Convento dei Gesuati ή Ο Θεζκφο 

ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Παξέκβαζε ζηε Βελεηία - Η 

Μνλή ησλ Ιεζνπηηψλ, αλαδεκνζίεπζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζην 

Mariapia Cunico (επηκ.), Zibaldone: Rilievo, Progetto, Disegno. ή Αλάιεθηα: 

Απνθαηαζηάζεηο, ρεδηαζκφο, χλζεζε, Venezia: CLUVA Libreria 

Editrice, 1979, ζ. 125-127. 

 

3.     ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Ή ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ  

               ΔΚΓΟΔΙ ΜΔ ΚΡΙΣΔ 

 

   3.3  Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Γηαλλνπνχινπ-Ρνπθνχλε, Μ. Βηβιην-

γξαθηθή πξνζέγγηζε γηα ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο θαηνηθίαο θαη ηε 

ζηεγαζηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Πξαθηηθά Ζ΄ Παλειιελίνπ Αξρη-

ηεθηνληθνχ πλεδξίνπ, Αζήλα: .Α.Γ.Α.., Ηαλνπάξηνο 1984, ζ. 9-46. 

 

   3.4  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Παπαδφπνπινο. Μ. A 

contribution for the restoration, protection and conservation of the 

old, historic, districts of Xanthi and Drama, Greece: An educational 

approach ή  πκβνιή ζηελ απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ησλ παιηψλ ηζηνξηθψλ νηθηζκψλ ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Γξάκαο: Μία 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ: “4th 

International Symposium on the Conservation of Monuments in the 

Mediteranean”, Ρφδνο: Ι.G.C.M.M., Μάηνο 1997, vol. 4, ζ. 19-29. 
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■ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Ή ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ 

ΔΚΓΟΔΙ ΜΔ ΚΡΙΣΔ, ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ ΣΗ Χ ΛΔΚΣΟΡΟ 

 

      3.5  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., 

Αζαλαζφπνπινο, Η.,  Καξακπίλεο, Α., Παπαδφπνπινο, Μ. Πξνβιε-

καηηζκνί γηα αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα - Πξφηαζε γηα πγθξφηεκα 

πλεδξηαθνχ Δξγνπ ζηα Αβδεξα. Πεξηνδηθφ ΚΣΙΡΙΟ-Δπηζηεκνληθή 

Δθδνζε, Θεζζαινλίθε,  Κηίξην-Δπηινγή ζηε Γφκεζε Δ.Π.Δ., Β/1998, ζ. 

17-26. 

 

      3.6  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., Αζαλαζφπνπινο, Η., 

Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Καξακπίλεο, Α., Παπαδφπνπινο, Μ. 

Κέληξν Ιζηνξηθψλ Μειεηψλ θαη πλεδξίσλ ζηνπο Φηιίππνπο: 

χδεπμε Δξεπλαο θαη Κνηλσληθφηεηαο. Πεξηνδηθφ ΚΣΙΡΙΟ-

Δπηζηεκνληθή Δθδνζε, Θεζζαινλίθε, Κηίξην-Δπηινγή ζηε Γφκεζε 

Δ.Π.Δ., Β/1999, ζ. 5-16. 

 

      3.7   Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Παπαδφπνπινο. Μ, Απνθαηάζηαζε θαη 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ: Απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα 

ήπηαο κνξθήο επεκβάζεηο ζηηο θαπλαπνζήθεο ηεο Ξάλζεο. Πξαθηηθά 

1νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ: «Ζπηεο επεκβάζεηο θαη πξνζηαζία ηζηνξηθψλ 

θαηαζθεπψλ - δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αξρηθήο δνκήο θαη 

ηππνινγίαο». Θεζζαινλίθε, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, Ννέκβξηνο 2000, ζ. 241-254. 

 

      3.8  Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Παπαδφπνπινο. Μ, Aspects and suggestions 

for securing the sustainable tourist development at the county of 

Xanthi: The scale, the features and the land-planning study of the 

interventions and development action.  (Απότειρ και Πποηάζειρ για ηην 

διαζθάλιζη ηηρ αειθοπίαρ ηηρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ζηον Νομό Ξάνθηρ: η 

κλίμακα, ο σαπακηήπαρ και η συποθέηηζη αναπηςξιακών μέηπυν και 

παπεμβάζευν). Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

Σνπξηζκφο: Ο ξφινο ηνπ Αξρηηέθηνλα». Καβάια, Γηεζλήο Δλσζε Αξρηηε-

θηφλσλ (U.I.A.) θαη Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.), 

επηέκβξηνο 2001.  

 

■ Ζ εξγαζία απηή επειέγε απφ θξηηέο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην επηζηε-

κνληθφ πιηθφ θαη ηα εθζέκαηα (posters) ηα νπνία παξνπζίαζε ην Διιεληθφ 

Σκήκα ηεο U.I.A., ζην ΥΥΗ Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηνληθήο κε ζέκα 

«Η Αξρηηεθηνληθή σο Αγαζφ», ην νπνίν νξγάλσζε ε Γηεζλήο Δλσζε 

Αξρηηεθηφλσλ (U.I.A.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δλσζε Γεξκαλψλ Αξρηηε-
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θηφλσλ (B.D.A.), ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002 ζην Βεξνιίλν. Αθνξνχζε ηελ 

Αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ Σνπξηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Region II θαη 

παξνπζηάζηεθε ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθή αθίζα πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 

ζθνπφ απηφ απφ ηνπο ζπλζπγγξαθείο. 

 

■ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ Ή ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ 

ΔΚΓΟΔΙ  ΜΔ ΚΡΙΣΔ,  ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ ΣΗ Χ ΔΠΙΚΟΤΡΗ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

 3.9         Παπαδφπνπινο, Μ., Αλαζηαζίνπ, Μ.   Πιαίζην βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο        

        Αλάπηπμεο γηα ην Ννκφ Ξάλζεο. Ο ξφινο ηνπ Μεραληθνχ. Πεξηνδηθφ 

        ΚΣΙΡΙΟ - Δπηζηεκνληθή Δθδνζε,  Θεζζαινλίθε, Κηίξην - Δπηινγή ζηε 

        Γφκεζε Δ.Π.Δ., Α-Β/ 2005-2006, ζειίδεο 5 – 18. 

 

 3.10        Αλαζηαζίνπ, Μ., Παπαδφπνπινο, Μ., Απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε    

                δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηνλ Ν.    

                Ξάλζεο: ε  θιίκαθα, ν ραξαθηήξαο θαη ε ρσξνζέηεζε αλαπηπμηαθψλ  

                Μέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ. Πξαθηηθά Γηεζλνχο  πλεδξίνπ     

                «Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 

            θαη Σνπξηζκφο: O ξφινο ηνπ Αξρηηέθηνλα». Γηεζλήο Δλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

            (UIA) θαη Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (ΣΔΔ), Αζήλα 2006,ζειίδεο 

            300 – 323. 

  

    3.11        Αλαζηαζίνπ, Μ., Τπάξρνπζεο πξαθηηθέο θαη Πξννπηηθέο Δμέιημεο            

ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Οηθνδνκηθήο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο  

Σερλνινγίαο   ζηηο πνπδέο ηνπ Μεραληθνχ ζηελ Διιάδα, Πξαθηηθά 

πξψηεο εκεξίδαο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Α.Π.Θ., Δθηχπσζε 

Υάξηο ΔΠΔ, Θεζζαινλίθε 2007, ζειίδεο 73 – 80. 

 

 3.12       Αλαζηαζίνπ Μ., H αλάγθε νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο ησλ Ιζηνξηθψλ 

       πλφισλ, Πξαθηηθά 1
νπ

 Δζληθνχ πλεδξίνπ « Ηζηνξία ησλ Γνκηθψλ θαηά-                

   ζθεπψλ», Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ., Σ.Δ.Δ. – Σκήκα Κ.Μ. 

   Τ.Π.Π.Ο., Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κ.Μ., Ξάλζε 2007,Πξαθηηθά  

   ζε  ςεθηαθή έθδνζε. 

 

 3.13       Αλαζηαζίνπ Μ., Δπαλάρξεζε δηαηεξεηένπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκα- 

ηνο: ε ηεθκεξίσζε σο πξνυπφζεζε γηα ηηο επεκβάζεηο,  Πξαθηηθά 3
νπ

 

Δζληθνχ πλεδξίνπ «Ζπηεο Δπεκβάζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Ηζηνξηθψλ 

Καηαζθεπψλ. Νέεο Σάζεηο ρεδηαζκνχ», Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιά- 
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δαο – Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Δθνξεία 

Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κ.Μ., Δθδφζεηο ΗΑΝΟ, Θεζζαινλίθε 2009, 

ζειίδεο 251 - 260. 

 

3.14      Αλαζηαζίνπ Μ., Πξνζηαζία Βηνκεραληθψλ Κηηξίσλ: ε πεξίπησζε ηεο  

Ξάλζεο, Ζκεξίδα «Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ζηε Θξάθε», Σ.Δ.Δ. 

Σερληθά, Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο, Ξάλζε  Μάξηηνο 2010, ηεχρνο 

22
ν
, ζειίδεο 32 – 37, πιήξε θείκελα ζην site ηνπ Σ.Δ.Δ. Θξάθεο: 

www.teethrakis.gr. 

 

3.15      Αλαζηαζίνπ Μ., Πνιπρξνλφπνπινο Γ., Γξεγνξηάδνπ Μ., Γπλαηφηεηεο  

       ζρεδηαζκνχ θαη έληαμεο ησλ αχιεησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ ζε δίθηπα 

       δεκφζησλ ρψξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο, ή Possibilities of re- 

       designing and incorporating the school yards in public space and  

       urban activities networks, Congress of Landscape Architecture & Urban 

       Environment, Landscape Architecture Department, Δθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα       

               (Σ.Δ.Η.) Καβάιαο, Παξάξηεκα Γξάκαο, Απξίιηνο 2010, πξαθηηθά ππφ 

               έθδνζε. 

 

4.      ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ Χ ΣΔΛΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ  

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

      4.16  Ρνπθνχλεο, Γ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Γηαλλνπνχινπ-Ρνπθνχλε, 

Μ. Σχπνη, ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο κηθξψλ νηθνδνκηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα: Σειηθή Δθζεζε, 

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Ξάλζε: Τπνπξγείν 

Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη Δπηηξνπή Δξεπλψλ 

ηνπ Γ.Π.Θ., Ηνχληνο 1990, ζειίδεο 155. 

 

      4.17  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., 

Αζαλαζφπνπινο. Η., Καξακπίλεο, Α., Παπαδφπνπινο. Μ. Αβδεξα: πλε-

δξηαθφ Κέληξν - Ξελνδνρείν, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ: Δθζεζε Πξνφδνπ, 

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Ξάλζε: Ννκαξρηαθφ 

Σακείν Ξάλζεο επηέκβξηνο 1992, ζειίδεο 248. 

 

      4.18  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., Αζα-

λαζφπνπινο. Η., Καξακπίλεο, Α., Παπαδφπνπινο. Μ. Αβδεξα: πλεδξηαθφ 

Κέληξν - Ξελνδνρείν,  Η χλζεζε ηεο Πξφηαζεο: Φάθεινο Μειέηεο-

Σειηθή Δθζεζε. Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε 

42 
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Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Ξάλζε: 

Ννκαξρηαθφ Σακείν Ξάλζεο  Ηνχληνο 1993, ηφκνη ηξείο. ζειίδεο 567. 

 

      4.19  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Παπαδφπνπινο, Μ., 

Αζαλαζφπνπινο, Γ., Αζαλαζφπνπινο Η. Κσδηθνπνίεζε εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηαζθεπήο - Μειέηε Θεξκνκφλσζεο: Σειηθή Δθζεζε, 

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο  κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή θ. Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Ξάλζε: Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ Γ.Π.Θ. Γεθέκβξηνο 1997, ζειίδεο 70. 

 

■      ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ Χ ΣΔΛΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ  

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ, ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ ΣΗ Χ ΛΔΚΣΟΡΟ 

 

      4.20  Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., 

Αζαλαζφπνπινο. Η., Καξακπίλεο, Α., Παπαδφπνπινο. Μ., Παπαζηεξγίνπ 

Μ.,  Γεκεηξηάδνπ Α., Κακπνχξεο Α. Γηεξεχλεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο θαη ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ακθηζεάηξνπ ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο. χλζεζε νινθιεξσ-

κέλεο πξφηαζεο γηα ηελ νηθνδνκηθή απνθαηάζηαζε θαη επαλαρξε-

ζηκνπνίεζή ηνπ: Σειηθή Δθζεζε, Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο κέινο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. 

Αζαλαζφπνπιν, Νέα Οξεζηηάδα: Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Νέαο 

Οξεζηηάδαο Φεβξνπάξηνο-Ηνχιηνο 2000, ηεχρε δχν (Σ.1, Σ.2), ζειίδεο 

38+52 αληηζηνίρσο. 

 

4.21    Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Αζαλαζφπνπινο, Γ., 

Αζαλαζφπνπινο, Η.,  Καξακπίλεο, Α.,  Παπαδφπνπινο, Μ., Παπαζηεξγίνπ, 

Μ.,  Γεκεηξηάδνπ, Α., Κακπνχξεο, Α. Οξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαζθεπήο, πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ θαη 

κειεηψλ γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο θαη 

αλαθαίληζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ακθηζεάηξνπ Οξεζηηάδαο: Σειηθή Δθζε-

ζε, Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκν- 

 ληθφ ππεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Νέα Οξεζηηάδα: 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο, Ηνχιηνο-Γεθέκβξηνο 2000, 

ηεχρ. έλα (Σ.1), ζειίδεο 59. 

 

4.22    Αζαλαζφπνπινο, Υ., Αλαζηαζίνπ-Παπαθσζηή, Μ., Αζαλαζφπνπινο, Γ.,  

Αζαλαζφπνπινο, Η., Παπαδφπνπινο. Μ., Ληβηεξάηνο, Δ., Παηηάο, Π., 

ηπιηαλίδεο, Δ., Σζηνχθαο, Β. Γηεξεχλεζε αμηνπνίεζεο αθηλήηνπ 

Ννκαξρίαο Ξάλζεο γηα ηε δεκηνπξγία Γηαβαιθαληθνχ Πνιπδχλακνπ 

Ιζηνξηθνχ, Δθζεζηαθνχ, Πεξηβαιινληηθνχ Κέληξνπ: Σειηθή Δθζεζε, 
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Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα, σο κέινο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο κε Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Υξήζην Γ. Αζαλαζφπνπιν, Ξάλζε: Ννκαξρηαθή 

Δπηηξνπή Ννκαξρηαθνχ Γηακεξίζκαηνο Ξάλζεο, Απξίιηνο 2000 - 

Φεβξνπάξηνο 2001, ηεχρε ηξία (Σ1, Σ1/α, Σ1-γ), ζειίδεο 25+14+111 

αληηζηνίρσο.  

  

 ■    ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗ 

 

ην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ – εξεπλεηηθψλ κνπ ελδηαθεξφλησλ, ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2009, ππέβαιια πξφηαζε θαη δήισζα ζπκκεηνρή ζε ηξεηο εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο ζην πξφγξακκα «Θαιήο», κία σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλε εξεπλεηηθήο 

νκάδαο, κία σο κέινο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη κία σο εμσηεξηθφ κέινο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

εγθξηζνχλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε. 

 

E.                                     ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

__________________________________________________________________ 

  

1. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο 

Παξαθνινχζεζε ηηο εξγαζίεο ησλ εμήο παλειιελίσλ ή δηεζλψλ 

ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ:                   

1.1 πλέδξην «Οι Καηαζκεςέρ ζηην Δλλάδα», ην νπνίν νξγάλσζε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, Αζήλα, Ηνχληνο 1979. 

1.2 πλέδξην «Παπαδοζιακή Απσιηεκηονική», ην νπνίν  νξγάλσζε ην Σ.Δ.Δ.-

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Δξεπλψλ 

Εαγνξίνπ. Σζειέπνβν, Μάξηηνο, 1980. 

1.3 εκηλάξην «Πποβλήμαηα Βιομησανοποιημένηρ Γόμηζηρ», ην νπνίν 

νξγάλσζε ην Σ.Δ.Δ.- Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Βηνκεραλνπνηεκέλεο 

Γφκεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δδξα Οηθνδνκηθήο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε, Μάξηηνο, 1980 (κε πξνζσπηθή ζπκβνιή ζηελ 

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ). 

1.4 εκηλάξην «Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε Υθιζηάμενα Κηίπια», ην νπνίν νξγά-

λσζε ην Σ.Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηελ C.O.P.I.S.E.E. Ξάλζε, Απξίιηνο, 

1980.  

1.5 Γηεζλέο πλέδξην «Βέληιζηορ Δνεπγειακόρ Σσεδιαζμόρ ηος Πεπιβλήμαηορ ζηα 

Κηίπια», ην νπνίν νξγάλσζε ε I.A.S.S, International Association for Shell 

and Spatial Structures. Θεζζαινλίθε, Απξίιηνο, 1983. 
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1.6 εκηλάξην «Τπιήμεπο για ηην Δκπαίδεςζη»,ην νπνίν νξγάλσζε ην Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Γεθέκβξηνο, 1983. 

1.7 Ζ΄ Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ πλέδξην κε ζέκα: «Το Ππόβλημα Καηοικία» 

ην νπνίν νξγάλσζε ν .Α.Γ.Α.. Αζήλα, Ηαλνπάξηνο, 1984 (φπνπ 

ζπκκεηείρε κε αλαθνίλσζε). 

1.8 εκηλάξην «Μέθοδοι Ανάλςζηρ και Μέθοδοι Πποζέγγιζηρ Σηαθεποηύπυν ζηο 

Φυποηαξικό και Αζηικό Σσεδιαζμό», ην νπνίν νξγάλσζε ν ηνκέαο 

πγθνηλσληαθψλ Δξγσλ θαη Μεηαθνξψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ. Ξάλζε, Απξίιηνο, 1988. 

1.9 Δπηδνηνχκελν εκηλάξην «Δπεμβάζειρ, Αναζηηλώζειρ ζε Κηίπια ζηον 

Παπαδοζιακό Οικιζμό ζηην Παλιά Ξάνθη» ην νπνίν νξγάλσζε  ην Σ.Δ.Δ. 

Ξάλζε, Ννέκβξηνο, 1991. 

1.10 Δπηδνηνχκελν εκηλάξην «Σσεδιαζμόρ και Παπακολούθηζη Δπγυν 

Μησανικού - Φπήζη Η/Υ», ην νπνίν νξγάλσζε.ην Σ.Δ.Δ. Ξάλζε, Μάηνο, 

1991 (φπνπ ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε).  

1.11 εκηλάξην «Τεσνικέρ Καινοηομίερ ζηη Σςνηήπηζη Γομικών Υλικών ηυν 

Μνημείυν», ην νπνίν νξγάλσζαλ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ην Σ.Δ.Δ, θαζψο θαη. κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ICOMOS. Αζήλα, Μάξηηνο 1993. 

1.12 Γηήκεξν «Βιομησανικά Κηίπια», ην νπνίν νξγάλσζε ην Σ.Δ.Δ. Αζήλα, Μάηνο, 1993. 

1.13 Γηεζλέο πλέδξην «Παπαμεθόπιερ Πεπιοσέρ - Ανάπηςξη, Γημιοςπγία 

Απαζσόληζηρ, Γιαζςνοπιακή Σςνεπγαζία» ην νπνίν νξγάλσζε ν .Δ.Π., 

χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ, ζηε Θεζζαινλίθε, Μάηνο, 1994. 

1.14 πλέδξην «Δκζςγσπονιζμόρ και Αναβάθμιζη ηυν Σιδηποδπομικών και Αεπο-

ποπικών Μεηαθοπών. Οι Δπιπηώζειρ ηηρ Απεςλεςθέπυζηρ», ην νπνίν 

νξγάλσζε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Ο..Δ., Οιπκπηαθή, Παλειιήληα Οκνζπνλδία ηδεξνδξνκηθψλ θαη 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνχ Οιπκπηαθήο. Ξάλζε, Μάηνο, 1994. 

1.15 Γηήκεξν «Μεγάλοι Φεπζαίοι Σςγκοινυνιακοί Αξονερ ζηην Δλλάδα», ην 

νπνίν νξγάλσζε ην Σ.Δ.Δ. Αζήλα, Ηνχληνο, 1994. 

1.16 Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, πνπ νξγάλσζε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε 

ζέκα, πληήξεζεο Νενθιαζηθψλ - Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ, κε δηάξθεηα: 5 

Φεβξνπαξίνπ έσο 28 Μαξηίνπ 1996, παξνπζίαζε εηζεγήζεηο κε ζέκα: 

Πεπιοδολόγηζη ζηην Ιζηοπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ και ηηρ Γομικήρ Τέσνηρ, ηηο 

νπνίεο παξέδσζε ππφ κνξθή ζεκεηψζεσλ. 
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1.17 4ν Γηεζλέο πλέδξην «Σςνηήπηζη ηυν Μνημείυν ηηρ Μεζογείος» ην νπνίν 

νξγάλσζε ην Η. G. C. M. M. Ρφδνο, Μάηνο, 1997 (ζην νπνίν ζπκκεηείρε κε 

εξγαζία). 

■ πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο     

κεηά ηελ εθινγή ηεο σο Λέθηνξνο 

1.18 1ν Δζληθφ πλέδξην «Ηπιερ επεμβάζειρ και πποζηαζία ιζηοπικών 

καηαζκεςών - διαηήπηζη και βεληίυζη ηηρ απσικήρ δομήρ και ηςπολογίαρ» 

ην νπνίν νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ην Σ.Δ.Δ. Θεζζαινλίθε, 

Ννέκβξηνο 2000 ζην νπνίν ζπκκεηείρε κε εξγαζία. 

1.19 Δπηζηεκνληθή πλάληεζε «Αθηίλεο Αλέκσλ ζηε Θάιαζζα», ζηελ Έθζεζε 

Πνξηνιάλσλ Υαξηψλ, ηελ νπνία νξγάλσζε ε Δζληθή Υαξηνζήθε θαη ην 

Ηηαιηθφ Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο, Ηαλνπάξηνο 2000. 

1.20 Α’ Διιεληθφ πλέδξην «Σύνθεηυν Υλικών Σκςποδέμαηορ» ην νπνίν 

νξγάλσζε ην Σ.Δ.Δ., ην Γ.Π.Θ. θαη ε Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία 

Δξεπλψλ θπξνδέκαηνο. Ξάλζε, Ννέκβξηνο 2000. 

1.21 Γηεζλέο πλέδξην «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον και Τοςπιζμόρ: Ο πόλορ ηος 

Απσιηέκηονα» ην νπνίν νξγάλσζε ε U.I.A., ην Σ.Δ.Δ. Καβάια, επηέκβξηνο 

2001 ζην νπνίν ζπκκεηείρε κε εξγαζία. 

1.22 21ν Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηνληθήο κε ζέκα « Η Απσιηεκηονική υρ 

Αγαθό», ην νπνίν νξγάλσζε ε U.I.A. θαη ε B.D.A., Βεξνιίλν, Ηνχιηνο 

2002, ζην νπνίν παξνπζηάζηεθε ε εξγαζία ηεο Γ 1.8 γηα ηελ 

Αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ Σνπξηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο Region II. 

■ πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο - δηεκεξίδεο κεηά 

ηελ εθινγή ηεο σο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο 

1.23    Παξαθνινχζεζε ην ηξίην Διιεληθφ.πλέδξην ηνπ DOCOMOMO, ην 

νπνίν    νξγαλψζεθε ζηελ Ξάλζε ην 2005, ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. 

 1.24    Παξαθνινχζεζε ην Δπηζηεκνληθφ Γηήκεξν “Ο Πολιηιζμόρ ηηρ 

Απεηθφληζεο”, 17-18 Μαξηίνπ 2006, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ννκάξρε Ξάλζεο 

θαη ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο ηεο Βελεηίαο. 

 1.25   Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε εηζήγεζή ηεο ζηελ πξψηε Ζκεξίδα πνπ 

νξγάλσζε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα 

Τπάξρνπζεο Πξαθηηθέο θαη Πξννπηηθέο Δμέιημεο ηεο Γηδαζθαιίαο     
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               ηεο Οηθνδνκηθήο θαη ηεο  Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο  ζηηο  

               πνπδέο ηνπ Μεραληθνχ ζηελ Διιάδα, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ  

               Σκεκάησλ Αξρηηεθηνληθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ησλ   Σκε-   

               κάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π., ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ Γ.Π.Θ.   

 

1.26        Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε    

               εηζήγεζή ηεο ζην  1
ν
 Δζληθφ πλέδξην κε ζέκα Ιζηνξία ησλ Γνκηθψλ  

               Καηαζθεπψλ, πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ  

               ΓΠΘ, ην ΣΔΔ – Σκήκα Θξάθεο, ην ΤΠΠΟ θαη ε Δθνξεία Νεσηέξσλ  

               Μλεκείσλ Κ.Μαθεδνλίαο. Θέκα ηεο εηζήγεζεο «Ζ αλάγθε νινθιε- 

               ξσκέλεο πξνζηαζίαο ησλ Ηζηνξηθψλ πλφισλ», ην νπνίν   πξαγκαην- 

               πνηήζεθε ζηελ Ξάλζε ηνλ Ννέκβξε ηνπ 2007.     

 

1.27        Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε εηζήγεζή ηεο ζην Γ’ Δζληθφ πλέδξην      

               Ηπηεο Δπεκβάζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Ιζηνξηθψλ Καηαζθεπψλ.      

               Νέεο Σάζεηο ρεδηαζκνχ, ην νπνίν νξγάλσζε ην ΣΔΔ – Σκήκα  

               Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ε Δθνξεία  

               Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  ην νπνίν     

               πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009.   

 

1.28      Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε εηζήγεζή ηεο ζηελ Ζκεξίδα  ηνπ 

Σ.Δ.Δ. Θξάθεο κε ζέκα,  «Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ζηε Θξάθε», 

πνπ νξγάλσζε ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο. Θέκα ηεο εηζήγεζεο 

«Πξνζηαζία Βηνκεραληθψλ Κηηξίσλ: ε πεξίπησζε ηεο Ξάλζεο», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ξάλζε  ην Μάξηην ηνπ 2010.  

 

1.29  Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε εηζήγεζή ηεο, καδί κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο, ζην Γηεζλέο πλέδξην: Congress of Landscape 

Architecture & Urban Environment, πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ Γξάκαο, ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Η.) 

Καβάιαο. Θέκα ηεο εηζήγεζεο: Γπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη έληαμεο 

ησλ αχιεησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ ζε δίθηπα δεκφζησλ ρψξσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο, ή Possibilities of redesigning and 

incorporating the school yards in public space and urban activities 

networks, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γξάκα ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. 

 

1.30  Αλαζηαζίνπ Μαξία, Σα αζηηθά δίθηπα σο δεκφζηνη ππαίζξηνη ρψξνη.  1
ν
  

πλέδξην «Γεκφζηνο Υψξνο…Αλαδεηείηαη», ε πεξίιεςε ηεο εηζήγεζεο 

εγθξίζεθε απφ δχν θξηηέο.  Θεζζαινλίθε, 20-22 Οθησβξίνπ 2011. 
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1.31        Αλαζηαζίνπ Μ., Δπαλαρξήζεηο Βηνκεραληθψλ Κηηξίσλ ζην ηξίπνιν     

      Καβάια – Ξάλζε – Κνκνηελή. Η πεξίπησζε ησλ θαπλαπνζεθψλ. 

      Γηεκεξίδα «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ απφ ηελ θαηαγξαθή ζηελ  

         Δπαλάρξεζε», Βφινο, Γεθέκβξηνο 2010, νξγάλσζε: ΣΔΔ Μαγλεζίαο,  

         TICCIH, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Πξαθηηθά 

         ππφ έθδνζε. 

 

               πληνλίζηξηα γηα ηε ζπιινγή, νξγάλσζε,  απνζηνιή αληηπξνζσπεπηηθψλ  

         Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Γ.Π.Θ. γηα ηελ 

         παξάιιειε κε ηε δηεκεξίδα έθζεζε. Ζ έθζεζε ησλ Γ.Δ. πεξηφδεπζε ζην    

         Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Α.Π.Θ. κε ηνλ ίδην ηίηιν, ζηα πιαίζηα Ζκεξίδαο:  

      Δπανάσπηζη Βιομησανικήρ Κληπονομιάρ & Δκπαίδεςζη ηος Απσιηέκηονα 

      πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15.04.2011.Γηάξθεηα έθζεζεο 15.04.2011 έσο 

         08.05.2011. Οξγάλσζε: Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Α.Π.Θ., TICCIH Διιεληθφ 

      Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκ. Κιεξνλνκηάο.         

 

1.32        Μαξία Αλαζηαζίνπ, Γηάλλεο Βιάρνο, Γεκήηξεο Θσκφπνπινο, Καηνηθία. 

               Η Γηδαθηηθή εκαζία ηνπ Παξαδείγκαηνο.  πκπφζην: «Καηνηθία,     

               ρεδηάδσ, Καηαζθεπάδσ, θέπηνκαη». Οξγάλσζε Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ          

               Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε Φεβξνπάξηνο 2011, Πξαθηηθά ππφ έθδνζε. 

      

        Σελ εηζήγεζή καο αλέιαβε λα παξνπζηάζεη ν θ. Γ. Θσκφπνπινο, θαζφζνλ  

        εγψ έπξεπε λα παξεπξίζθνκαη ζην Σκ. Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

        ηεο Πεζθάξα (Universita degli Studi “G. D’Annunzio”), πξνθεηκέλνπ 

        λα ζπκκεηέρσ ζε παξνπζίαζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζηελ νπνία είρα  

        νξηζηεί  σο ζπλεπηβιέπνπζα.  Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Claudio Varagnogli, 

        πλεπηβιέπνληεο Καζεγεηέο: Lucia Serafini, Maria Anastasiou. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

  Μέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (αξηζ. Μεηξψνπ 24750) 

  Μέινο ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλψηαησλ   

ρνιψλ – Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (ΑΓΑ  - ΠΔΑ) 

  Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο  Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ 

–U.I.A. 

  Mέινο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

  Μέινο ηνπ TICCIH, Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε 

Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο. 
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Σ.                                                                                        ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

__________________________________________________________________ 

 

 πκκεηείρε σο ηαθηηθφ κέινο - εθπξφζσπνο ηνπ Δ.Γ.Π. ζηε Γεληθή  

πλέιεπζε  ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Αθαδεκατθνχ έηνπο 

1987-1988 θαη 1988 - 1989. 

 πκκεηείρε σο ηαθηηθφ κέινο - εθπξφζσπνο ηνπ ηνκέα Αξρηηεθηνληθψλ 

πλζέζεσλ, Οηθνδνκηθήο θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Αθαδεκατθνχ έηνπο 1999 – 2000,  2001 – 

2002, 2003 - 2004 θαη 2005 - 2006.   

 πκκεηείρε, σο ηαθηηθφ κέινο- εθπξφζσπνο ηνπ .Α.Γ.Α., ζηελ 

Δπηηξνπή Δλαζθήζεσο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ Πνιενδνκίαο θαη 

Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο.  

 πκκεηείρε ζηηο ελ γέλεη δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν 

ηνπ  Σνκέα Αξρηηεθηνληθψλ πλζέζεσλ, Οηθνδνκηθήο, Γνκηθψλ Τιηθψλ, 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ φζν θαη ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ 

Γ.Π.Θ. 

 πκκεηείρε σο ηαθηηθφ κέινο, ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, Δπηζηεκνληθψλ 

νξγάλσλ, εηδψλ θαη πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, αλαιψζηκσλ θαη εξγαζηψλ , 

θαζψο θαη ζηελ Δπηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα Πξνρείξσλ δηαγσληζκψλ γηα 

δηάθνξεο πξνκήζεηεο, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

 πκκεηείρε ζηηο Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο δηπισκαηνχρσλ ή πηπρηνχρσλ 

ΑΔΗ -  ΣΔΗ ζην ΣΑΜ ηνπ ΓΠΘ, 2
νο

 εμεηαζηήο – βαζκνινγεηήο ησλ 

καζεκάησλ: «Βαζηθέο Αξρέο θαη ΄Δλλνηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Η» θαη 

Ηζηνξία Αξρηηεθηνληθήο Η». 

 πκκεηείρε σο ηαθηηθή εηζεγήηξηα ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ 

Μεηεγγξαθψλ Δμσηεξηθνχ (Κ.Δ.Δ.Μ.Δ.), ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ                  

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, αθαδεκατθνχ έηνπο 2000 – 2001 θαη 2001 

-2002. 

 

ΜΔΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ 

 

Σαθηηθφ κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. κε ζπκκεηνρή 

ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. 
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ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο  Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ Γηπισκαηνχρσλ ή 

πηπρηνχρσλ ΑΔΗ – ΣΔΗ, Αθαδεκατθνχ έηνπο 2008 – 2009, 2009 -2010 

θαη 2010-2011.  

  

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ ΑΔΗ – ΣΔΗ,   

ηνπ καζήκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο θαη Έλλνηεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Η», 

Αθαδεκατθνχ έηνπο 2008 – 2009  θαη «Αξρηηεθηνληθφ θαη Γξακκηθφ 

ρέδην», Αθαδεκατθνχ έηνπο 2009 – 2010 θαη 2010 - 2011.  

 

 Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Υξέσζεο Μαζεκάησλ θνηηεηψλ     

πξνεξρφκελσλ απφ ΓΟΑΣΑΠ, ΣΑΜ, ΓΠΘ, Αθαδεκατθνχ έηνπο 2008 – 

2009. 

 

 Μέινο ζε ηξεηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ ζπκβαζηνχρσλ  

         Γηδαζθφλησλ 407/80, Αθαδεκατθνχ έηνπο 2007 – 2008, 2008 – 2009 θαη  

         2009 – 2010.   

 

 Μέινο Σξηκειψλ Δηζεγεηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δθιεθηνξηθψλ σκάησλ 

          ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ ή/ θαη ηνπ Λέθηνξα. Αθαδεκατθνχ έηνπο     

           2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 θαη 2010-2011. 

 

 Χο Μέινο  ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ηεο είραλ 

αλαηεζεί ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο φπσο: «Πξνθαηαξθηηθή Γηεξεχλεζε θηηξηαθψλ 

Αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γ.Π.Θ.» θαη « Ζ Αξρηηεθηνληθή θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ», ηα 

νπνία εθπφλεζε.   

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Σκήκαηνο «παξαιαβή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 

εηδψλ θαη πιηθψλ Αθαδεκατθνχ έηνπο 2007 – 2008, 2008 – 2009 θαη 2009 

– 2010. 

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξφρεηξσλ Γηαγσληζκψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Αθαδεκατθνχ έηνπο 2009 - 2010 

 

 Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε ζχλδεζε θνηηεηψλ – 

          Απνθνίησλ κε ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα Αθαδεκατθνχ έηνπο 

           2008-2009. 
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 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο δεκφζηαο παξνπζίαζεο πξνφδνπ δηδαθηνξηθψλ 

     Γηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχληαη ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, 

     Γ.Π.Θ.  Αθαδεκατθνχ έηνπο 2008 – 2009 θαη 2009 – 2010. 

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξψηε θάζε ζρεδηαζκνχ Δζσηεξηθήο  

Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο (Δ.Δ.Α). Χο κέινο ηεο νκάδαο Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο (Ο.Μ.Δ.Α.) ππέβαιιαλ Έθζεζε Α΄ Φάζεο Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.   

 

 πληνλίζηξηα θαη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ  

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ. 

 

 πληνλίζηξηα θαη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Κηηξηνινγηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ. 

 

 πληνλίζηξηα θαη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ γηα 

ηελ έληαμε ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ ησλ πηπρίσλ ησλ 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ.    

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο έγθξηζεο κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ην παιηφ  

     Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Νέν Πξφγξακκα. 

 

 Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαηαζηξνθήο θαη δηαγξαθήο άρξεζησλ νξγάλσλ, 

εηδψλ θαη πιηθψλ. 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΙΗΓΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ 

ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 

 

Μέινο ηεο Σξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο θξίζεσο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε ζεηεία ηνπ Σνκέα Πνιενδνκηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηηο 

Πνιενδνκηθέο πλζέζεηο, ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

ρξήζεσλ γεο, ην ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ηελ νξγάλσζε θαη ζχλζεζε ησλ 

ππαίζξησλ ρψξσλ ηεο πφιεο, ηηο αλαπιάζεηο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηζηνξηθψλ θέληξσλ, θ.ά.».  

Τπνςήθηνο θ. Γεκήηξεο Πνιπρξνλφπνπινο 

Μέινο ηεο Σξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο θξίζεσο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε ζεηεία ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Καηαζθεπψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηηο 

Αξρηηεθηνληθέο πλζέζεηο».            
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Τπνςήθηα θ. Πνιπμέλε Μάληδνπ 

Μέινο ηεο Σξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο θξίζεσο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε ζεηεία ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Καηαζθεπψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο, κε έκθαζε ζηελ 

Αξρηηεθηνληθή Οξγάλσζε Υψξσλ θαη Μηθξνπεξηβάιινληνο γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ζρεκαηνπνίεζε θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ ρψξσλ θαη ηελ αληηιεπηηθφηεηα 

ρψξσλ θαη επηθαλεηψλ». 

Τπνςήθηνο θ. Γηψξγνο Παηξίθηνο 

 

Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο ΓΔΠ ζηε 

βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα  ηνπ Σνκέα Γνκηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ 

Καηαζθεπψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γνκηθή Δπηζηήκε: Μεηαιιηθέο, 

χκκεηθηεο θαη Ξχιηλεο Καηαζθεπέο». 

Τπνςήθηνη: Γεκήηξηνο Παρνχκεο, Θεκηζηνθιήο Σζαιθαηίδεο 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΑ ΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ 

ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ  ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 

 

Σαθηηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα 

ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ησλ Eπίθνπξσλ Καζεγεηψλ επί ζεηεία: 

θ. Γεκήηξε Πνιπρξνλφπνπινπ, θ. Νηθφιανπ Μπάξθα, θ. Πνιπμέλεο Μάληδνπ, 

θ. Θεψλεο Ξάλζε, θ. Γηψξγνπ Παηξίθηνπ, θ. Πάλνπ Δμαξρφπνπινπ,    

θ. Παλαγηψηε Κνδφθνπ θαη θ. Αηθαηεξίλεο Μπαιηδνπνχινπ. 

 

ΥΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Δ.Μ.Π. 

 

Δμσηεξηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα 

ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο 

Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο επί ζεηεία κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθέο 

πλζέζεηο». 

Τπνςήθηα θ. Νέιιε Μάξδα 

(Έγγξαθν ρ. Αξρ. Μερ. ΔΜΠ 11246 / 08.05.2009) 

 

Δμσηεξηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο 

ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ηνπ Σνκέα 4 κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν «Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία θαη ρεδηαζκφο Δπεκβάζεσλ ζε 

Τθηζηάκελα Κηήξηα». 

Τπνςήθηνο θ. Β. Σζνχξαο 

(Έγγξαθν ρ. Αξρ. Μερ. ΔΜΠ αξ. 3836/17.01.2011) 
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ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Α.Π.Θ. 

Δμσηεξηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο 

ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν « 

Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία θαη ρεδηαζκφο Δηδηθψλ Κηηξίσλ».  

Τπνςήθηα θ. Αλδξνλίθε-Μαξία Μάλνπ-Αλδξεάδνπ 

(Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. ΑΠΘ 965 / 25.05.2010) 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Α.Π.Θ. 

Δμσηεξηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο 

ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα, ηνπ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ 

Καηαζθεπψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν « Οηθνδνκηθή. Δλεξγεηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη». 

Τπνςήθηνη: Δ. Αιεμαλδξή θαη Κ.-Ν. Κνληνιέσλ 

(Έγγξαθν Σκ. Πνι. Μερ. ΑΠΘ 2823 / 18.02.2010) 

 

Δμσηεξηθφ Μέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο ΓΔΠ 

ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα, ηνπ Σνκέα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ 

Καηαζθεπψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Οηθνδνκηθή κε έκθαζε ζηελ 

πγξνζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ». 

Τπνθήθηα θ. Υξηζηίλα Γηαξκά 

(Έγγξαθν Σκ. Πνι. Μερ. ΑΠΘ 3632 / 27.01.2011) 
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