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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ –ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ  TOΙXEIA 

Ο θ. Ν. Ληαλφο γελλήζεθε ζηελ Καξδίηζα ην 1952. Καηνηθεί  ζηελ Καβάια, νδφο 
Ρφκβεο 2 . 
Δίλαη έγγακνο κε δχν παηδηά. 

Απφ ην 1978 κέρξη ην 1999 δηεηέιεζε κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ ηνπ 
Κιάδνπ ΠΔ3 Αξρηηεθηφλσλ κε Βαζκφ Σκεκαηάξρε Α', 

Απφ ην έηνο 1999 είλαη δηδάζθσλ ζηε. ρνιή Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γ.Π.Θ, κε βαζκφ 
επίθνπξνπ θαζεγεηή θαη απφ ην 2000 κε βαζκφ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν, 407/80. 
Σν έηνο 2001 εθιέρηεθε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε θεξπρζείζα ζέζε ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ ζέκαηνο . 
To 2005 κνληκνπνηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν 2009 εθιέρηεθε ζηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο κε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν: «Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηε Μνξθνινγία – Ρπζκνινγία θαη 
Αλάδεημε - Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ». Φ.Δ.Κ. Πξνθήξπμεο: 
820/18-10-2007 η. Γ , Φ.Δ.Κ. Γηνξηζκνχ: 665/24-08-2009 η. Γ. 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ: 

Γλσξίδεη Αγγιηθά (πνιχ θαιά), Ηηαιηθά (άξηζηα) θαη Γαιιηθά {αξθεηά θαιά}. 

ΤΝΟΠΣΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  

πνπδέο 

    Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Ο θ. Ν. Ληαλφο πήξε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ην 1970 απφ ην Πέκπην Γπκλάζην 
Δμαξρείσλ.  

Φνίηεζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή “La Sapienza” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο 
(1971-76) θαη πήξε ην πηπρίν ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ κε ην βαζκφ 105/110.  

Ζ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία έγηλε ζηελ Αξρηηεθηνληθή χλζεζε κε ζέκα "Μνπζείν 
Ηζηνξηθήο Μλήκεο θαη θνηηεηηθέο θαηνηθίεο ζην θνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο" 
κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ G. Perugini. 

To 1977, έιαβε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Αξρηηέθηνλνο Μεραληθνχ κεηά απφ 
εμεηάζεηο (νρηάσξα) ζην Δ. Μ. Π.  

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΣΔΔ κε αχμνληα αξηζκφ 24787. 

1.2. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο  

Σν 1977 θαη γηα έλα εμάκελν θνίηεζε ζην "Γηεζλέο Κέληξν πληήξεζεο 
Μλεκείσλ Η.C.C.ROM-UNESCO" (International Centre of Conservation - Rome - 
UNESCO}, ζηε Ρψκε κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα Architectural Conservation. 
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ηελ  π ηπρ ηαθή  εξγαζ ία  απνηύπσζε  θα η  κει έ ηεζε  ηελ  απνθαηάζη αζε  ηεο  
εθθιεζίαο San Andrea ηνπ αξρηηέθηνλα Giacomo Barozzi di Vignola (16

νο
 αη.) ζηε Ρώκε. Η κειέηε 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1982 από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ηεο Ιηαιίαο. γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ λανύ.  

To 1978-1980 παξαθνινχζεζε ην δηεηέο Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο «Scuola di Perfezionamento per lo Studio ed il Restauro dei 
Monumenti) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο  “La Sapienza” θαη ηνπ απνλεκήζεθε o ηίηινο 
"DIPLOMA DΗ SPECIALIZZAZIONE" (Γίπισκα εμεηδίθεπζεο ζηε Μειέηε θαη 
Αλαζηήισζε Μλεκείσλ), ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε απφ ην Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α. ην 
1985. 

Tν ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο ήηαλ ‘Σν Φξνύξην ηεο Μεζώλεο θαη ν Δπ ηζαιάζζ ηνο  
Πύξγνο «Μπνύξηδ η» ’ ,  ζ ηα  πια ίζ ηα  ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο κειέηεο ησλ 
παξάθηησλ Φξνπξίσλ θαη Κάζηξσλ θαηά κήθνο ησλ ζαιάζζησλ δξόκσλ ηεο Αλαηνιηθήο  
Μεζνγείνπ. Δθηόο από ηελ αξρηηεθηνληθή  απνηύπσζε θαη ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ 
παξαπάλσ κλεκείνπ, ε κειέηε νινθιεξώζεθε κε πξνηάζεηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ, σο 
Ναπηηθό Μνπζείν, ην νπνίν ζα θηινμελνύζε ηα ελάιηα επξήκαηα (λαπάγηα πινίσλ, θνξηία θ.ιπ,), 
πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο πζηάδαο ηεο λήζνπ απηέληδαο ζην Μεζζεληαθό 
θόιπν. 
Η εξγαζία απηή δηαθξίζεθε κεηαμύ ησλ δέθα θαιύηεξσλ θαηά  ηα αθαδεκατθά έηε 1982-84 θαη 
επηιέρηεθε γηα λα δεκνζηεπηεί από ην Παλεπηζηήκην Ρώκεο (πξβι. Il Castsello da Mare di Methoni", 
ζην Dieci tesi di Restauro 1987, ζει. 61-74, εθδόηεο Παλεπηζηήκην Ρώκεο). 

 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

 Σν 1989 ζπκκεηείρε επηηπρψο ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή επηά (7) 
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο (κεηαμχ 150 ππνςεθίσλ). Σελ 
επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ εξγαζίαο είρε ν θαζεγεηήο ζηελ έδξα Ηζηνξίαο 
ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ παξαπάλσ παλεπηζηεκίνπ θαη επηπιένλ ζπλεξγάηεο ηεο 
Ηηαιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελψλ,  Claudio Tiberi. 

Σν ζέκα ηεο Γηαηξηβήο ήηαλ: “Architettura Militare del XVII-XVIII sec. Interventi 
costruttivi nelle fortezze del Peloponneso durante il secondo periodo dell’ 
occupazione Veneziana” («Ορπξσκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: θαηαζθεπαζηηθέο 
επεκβάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γεχηεξεο Δλεηνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν 
(1684-1715)»), ιφγσ ηεο παξνπζίαο κνλαδηθψλ κλεκείσλ θξνπξηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη θπξίσο ζηελ Πεινπφλλεζν,  
Καηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο,  (ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ύζηεξα από ηε ρνξήγεζε 
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο από ηo ΤΠ ΠΟ θαη ππνηξνθία ηνπ Τπ. Δμσηεξηθώλ ηεο Ιηαιίαο θαη ηνπ 
Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Βελεηίαο), εξεύλεζε ηα Ιζηνξηθά Αξρεία ηεο Βελεηίαο, ηεο Βηέλλεο θαη 
ηνπ Παξηζηνύ. ην ζεκαληηθό πιηθό πνπ

:
 εληνπίζηεθε θαηά ηελ έξεπλα απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αθ’ελόο ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ από ηνπο Δλεηνύο θαη 
ηε δηαθπβέξλεζή ηεο θαη αθ’εηέξνπ  ζρέδηα θαη ηερληθέο εθζέζεηο Δλεηώλ κεραληθώλ, ηα 
νπνία, ήηαλ κέρξη ηόηε θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο αδεκνζίεπηα. 
Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ππνζηεξ ίρζεθε ηνλ Ινύι ην ηνπ 1992.  Απνηειείηαη από 
δύν ηόκνπο. Ο πξώηνο πεξηιακβάλεη ην θείκελν θαη ηα πξσηόηππα ζρέδηα –απνηππώζεηο ηνπ 
Ν. Ληαλνύ ζρεηηθά κε ηα θπξηόηεξα θξνύξηα. Ο δεύηεξνο ηόκνο πεξηιακβάλεη ηελ απνδειηίσζε 
ησλ αλέθδνησλ ζρεδίσλ θαη ηηο κεηαγξαθέο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηερληθώλ εθζέζεσλ ησλ 
κεραληθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά θαηά ηε πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο. Η εξγαζία απηή  
(επεμεξγαζκέλε θαη π ην ζπλνπη ηθή ζύκθσλα κε η ηο πξνδηαγξαθέο ηεο έθδνζεο),  
επ ηιέρηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα δεκνζηεύκαηα ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο Αξρηηεθηνληθήο θαη 
Πνιενδνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρώκεο θαη ε έθδνζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004.  
Η αλαγλώξηζε ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο ηνπ θ. Ν. Ληαλνύ από ην Γ.Ι.ΚΑ.Σ..Α. έγηλε ην Μάην 
ηνπ 1993. 
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Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

O θ, Ν. Ληαλφο, ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ αζρνιηψλ θαη αλαγθψλ 
δηεθπεξαίσζεο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, εθπαηδεχηεθε ζηελ Ηηαιηθή Παιαηνγξαθία, 
γλψζε πνπ απνηέιεζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (δεδνκέλεο ηεο γλψζεο ηεο Ηηαιηθήο 
γιψζζαο), πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θαη λα κεηαγξάςεη ηα ηηαιηθά θείκελα ηνπ 16νπ –
17νπ θαη 18νπ αη. ησλ πξνβιεπηψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ κεραληθψλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο 
επεκβάζεηο ζηελ Πεινπφλλεζν. 
Δπίζεο εθπαηδεχηεθε ζηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ 
(Θενδφιηρνο, Total Station θ.ά.), ερνβνιηζηηθψλ, Side Scan Sonar, Sub buttom Profiler 
θαη Global Positioning System. 
Δίλαη ρεηξηζηήο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ κε γλψζε ησλ παξαθάησ πξνγξακκάησλ: 
MS OFFICE, AUTOCAD , MICROSTATION , 3D BUILDER (θσηνγξακκεηξία), ROLLEΗ 
θαη VMAP (ςεθηαθή θσηνγξακκεηξία), 3D Studio MAX, PHOTOSHOP-CORELDRAW , 
ΣΟΡΟ θαη SURFER [ηνπνγξαθηθφ).  

2. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ  ΔΡΓΟ 

Οη εξγαζίεο αξρηηεθηνληθνχ πεξηερνκέλνπ αθνξνχλ κειέηεο  απνηχπσζεο, πξνζηαζίαο 
ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη αλάδεημεο αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ. Καηά ηηο εξγαζίεο απνηχπσζεο- θαη ηεθκεξίσζεο, εθηφο απφ ηηο 
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζχγρξνλεο 
κέζνδνη θαη ζπζηήκαηα απνηχπσζεο ηφζν γηα ρεξζαία φζν θαη ελάιηα κλεκεία  ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ  ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ζπζηεκάησλ 
αεξνθσηνγξάθηζεο, επεμεξγαζίαο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κε εμεηδηθεπκέλα 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ  Αξραηνινγηθέο Δθνξείεο θαη 
ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟ αιιά θαη ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε δηεζλείο ζρεηηθνχο 
θνξείο (πξβι. παξαθάησ αλαιπηηθή παξνπζίαζε), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην 
επαγγεικαηηθφ έξγν ηνπ θ. Ν. Ληαλνχ, ζην εμεηδηθεπκέλν πεδίν ηνπ: «Αξρηηεθηνληθνχ 
ρεδηαζκνχ κε έκθαζε ζηε Μνξθνινγία – Ρπζκνινγία θαη Αλάδεημε - Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ 

θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ»., έρεη αλαγλσξηζζεί δηεζλψο.   

πλνπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ έρεη σο εμήο: 

 

2.1) 1978 θαη 1999 Μειέηε απνθαηάζηαζεο λενθιαζηθήο νηθίαο ζηελ νδό Δξεζζνύ 

22, Δμάξρεηα. 
Απνηχπσζε-κειέηε δηαηεξεηέαο λενθιαζηθήο νηθίαο, εθπφλεζε αληηζεηζκηθήο θαη 
κνξθνινγηθήο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ. 
 

2.2) 1979 Μειέηε απνθαηάζηαζεο λενθιαζηθήο νηθίαο ζηελ νδό Καιιηζπέξε 30, 

Αθξόπνιε. 
Πιήξεο απνηχπσζε θαη κειέηε ηεο δηαηεξεηέαο λενθιαζηθήο νηθίαο ζηελ νδφ 
Καιιηζπέξε 30 Αθξφπνιε θαζψο θαη εθπφλεζε αληηζεηζκηθήο κειέηεο  θαη κειέηε 
απνθαηάζηαζήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο (γξαθεία ηνπ ΤΠΠΟ). Ζ κειέηε 
νινθιεξψζεθε κε ηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1982-84 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ. 
 

2.3) 1982 θαη 1999 Μειέηε απνθαηάζηαζεο νηθίαο εθιεθηηθηζηηθνύ ξπζκνύ ζηελ νδό 

Κεθηζίαο 317 (πξώελ νηθία Σξηθνύπε). 
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Πιήξεο απνηχπσζε ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, δηεξεχλεζε ηεο παζνινγίαο ηνπ θαη ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαζε κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1981 θαη κειέηε απνθαηάζηαζήο 
ηνπ (επηζθεπή ξσγκψλ, απνθαηάζηαζε φςεσλ, αληηθαηάζηαζε ζηέγεο). Οη ίδηεο 
εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1999. Όιεο νη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ. 
 

2.4) 1983 Μειέηε απνθαηάζηαζεο νηθίαο ηεο επνρήο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ νδό 

Πξνππιαίσλ 35 (Μαθξπγηάλλε-Αθξόπνιε).  

Λεπηνκεξήο απνηχπσζε ησλ φςεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο, αλάιπζε ηεο παζνινγίαο ηνπ θηηξίνπ, κειέηε απνθαηάζηαζεο, επηζθεπή 
ησλ βιαθζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ νξγαληζκνχ απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1981 θαη 
κειέηε απνθαηάζηαζεο αξρηηεθηνληθψλ- κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ρξσκαηηζκνχ 
ησλ φςεσλ). 
 

2.5) 1994 Σεθκεξίσζε αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο θαη κειέηε αλάδεημεο ηνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ πξνζηαζίαο ηνπ πξντζηνξηθνύ 

νηθηζκνύ ηνπ Νηίθηιη-Σαο (αξραίνη Φίιηππνη- Καβάια). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απνηππψζεσλ ηνπ πξντζηνξηθνχ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ 
Ντίκιλι-Τας, ηνπ αλεηέζε απφ ηελ ΗΖ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ 
Αξραηνηήησλ Καβάιαο ε κειέηε πξνζηαζίαο-αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
θαζψο θαη νη κειέηεο κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ησλ πξντζηνξηθψλ θαηνηθηψλ θαη ηνπ 
ζηεγάζηξνπ πξνζηαζίαο ηεο αλαζθαθήο (ππεπζ. αξραηνιφγνο Υ. Κνπθνχιε).  
 

2.6) 1995 Μειέηε πξνζηαζίαο-αλάδεημεο θαη θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ ζην αξραίν 

λεώξην ζηα Άβδεξα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απνηππψζεσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (Σνκέαο Β) ησλ 
Αβδήξσλ (θιαζζηθήο πεξηφδνπ) ηνπ αλεηέζε ε κειέηε θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ κε θαηαζθεπή κνλφξηρηεο μχιηλεο ζηέγεο, πνπ αλαπαξηζηά 
θαηά ην ήκηζπ (θαη ζε κηθξφηεξν χςνο) ηελ αξρηθή δίξηρηε νξνθή ησλ λεσξίσλ 
(εξγνδφηεο: Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελψλ, ππεπζ. αξραηνιφγνο Υ. Κνπθνχιε θαη Υξ. 
ακίνπ). 
 

2.7) 1996 Πξνζηαζία αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ζηελ Αξραία Φαιάζαξλα, Ν. Κξήηε.  

Μειέηε θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ ζηνλ θπθιηθφ πχξγν θιαζηθήο επνρήο ηνπ ηείρνπο ηεο 
αξραίαο Φαιάζαξλαο ζηελ Ν. Κξήηε (εξγνδφηεο Τπ. Πνιηηηζκνχ, ππεπζ. αξραηνιφγνο 
Δι. Υαηδηδάθε, ε κειέηε εγθξίζεθε απφ ην ηνπηθφ ζπκβνχιην αξραηνηήησλ). 
 

2.8) 1997 Μειέηε θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ ηεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο ηνπ Σνκέα 

ΙΙ ζηελ πόιε ησλ αξραίσλ Αβδήξσλ. 

Μειέηε θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο κλεκεηαθήο θιίκαθαο θαη ησλ βσκψλ 
ηνπ Ηεξνχ ηεο Γήκεηξαο θαη ηεο Κφξεο θαη αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
(εξγνδφηεο: Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελψλ, ππεπζ. αξραηνιφγνο Υ. Κνπθνχιε θαη Υξ. 
ακίνπ). 
 

2.9) 1997 Μειέηε επέθηαζεο ιηκελνβξαρίνλα θαη θαηαγξαθή ππνζαιάζζησλ 

αξραηνηήησλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Παιαηάο Δπηδαύξνπ. 
Αλάζεζε απφ ην Γήκν ηεο Παιαηάο Δπηδαχξνπ ησλ εξγαζηψλ θαηαγξαθήο θαη 
ηεθκεξίσζεο ησλ ππνζαιάζζησλ αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκαληνχ ζε ζρέζε κε 
ηηο ρεξζαίεο κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαηαζθεπήο λένπ ιηκέλα ζηελ 
πεξηνρή. Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε κε ηελ ζχληαμε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαηαζθεπήο 
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ηνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη ηαπηφρξνλα αλάδεημεο ησλ αξραηνηήησλ. 
 

2.10 1997 Μειέηε ηεθκεξίσζεο θαη πξόηαζε αλάδεημεο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Άζπξνπ 

Πύξγνπ ζηελ Ν. ίθλν. 

Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Άζπξνπ Πχξγνπ 
ζηελ Ν. ίθλν, πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ιεπηνκεξήο 
απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ κε άκεζεο θαη έκκεζεο κεζφδνπο (κνλνεηθνληθή 
θσηνγξακκεηξία- αλάπηπμε ηνπ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηφο ηνπ ζε επίπεδν). Δξγνδφηεο ΚΑ’ 
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ (ππεπζ. αξραηνιφγνο η. 
ακαξηδίδνπ).  
 

2.11) 1997 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Άζπξνπ Πύξγνπ ζηε Ν. έξηθν. 

Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πξνζδηνξηζκφο ησλ 
νξίσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, απνηχπσζε ηνπ θπιηλδξηθνχ κλεκείνπ ζχκθσλα κε 
ηε παξαπάλσ κεζνδνινγία. Δξγνδφηεο ΚΑ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ 
Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ, (ππεπζ αξραηνιφγνο η. ακαξηδίδνπ).  
 

2.12) 1998 Μειέηε θαηαζθεπήο ζαιάκνπ ειέγρνπ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ ζην 

Θέαηξν ησλ αξραίσλ Φηιίππσλ Καβάιαο.  
Απνηχπσζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κειέηε θαηαζθεπήο θαη κνξθνινγηθήο έληαμεο 
ζαιάκνπ ειέγρνπ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην Θέαηξν ησλ αξραίσλ Φηιίππσλ 
Καβάιαο. Δξγνδφηεο ΗΖ’ Δ. Π.Κ.Α. Καβάιαο. 
χκβνπινη ηεο κειέηεο: Υ. Κνπθνχιε-Υξπζαλζάθε αξραηνιφγνο  πξντζηακέλε ηεο ΗΣ’ 
Δ.Π.Κ.Α  θαη Γ. Καξαδέδνο θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ.).  
 

2.13) 1997-1998  Ν. Θάζνο – ζέζε θάια σηήξνο: Μειέηε απνηύπσζεο 

πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ θαη πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηνπ κλεκείνπ. 

 
Λεπηνκεξήο απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ζε θιίκαθεο 1: 50 θαη 1: 20,Δθαξκφζηεθε 
ζπλδπαζκφο κεζφδσλ άκεζεο θαη έκκεζεο απνηχπσζεο (θσηνγξακκεηξία) 
πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο 
ηνηρνπνηίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά νηθνδνκηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνηξνπίεο ηεο 
πξντζηνξηθήο επνρήο (fish bone masonry), θαζψο θαη νη νηθνδνκηθέο θάζεηο ηνπ 
κλεκείνπ. Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε κε ηελ ζχληαμε πξφηαζεο αλάδεημεο ηνπ κλεκείνπ 
θαη δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζθεςηκφηεηα 
θαη ε αλάδεημή ηνπ. 
 

2.14) 1998 Μειέηε απνθαηάζηαζεο όςεσλ ηνπ «Μεγάξνπ Μαθεδνληθώλ πνπδώλ» 

ζηε Θεζζαινλίθε. 
Λεπηνκεξείο θαη νξηζηηθέο απνηππψζεηο ησλ φςεσλ ηνπ θηεξίνπ κε ρξήζε 
θσηνγξακκεηξηθψλ κεζφδσλ. Δθπφλεζε κειέηεο παζνινγίαο ησλ πιηθψλ ησλ φςεσλ, 
αλάιπζεο ησλ θζνξψλ ηνπ θηηξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Μειέηε 
Μνξθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ φςεσλ (ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρ. άθε Γηγελή). 
 

2.15) 1998 Μειέηε αλάδεημεο-ελνπνίεζεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Ν. Μήινπ  

Δθπφλεζε κειέηεο ελνπνίεζεο-αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Ν. Μήινπ θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ ηκήκαηνο απφ ην αξραίν ζέαηξν κέρξη ηηο θαηαθφκβεο. Πξφηαζε 
ζηεξέσζεο-απνθαηάζηαζεο αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ (ΤΠΠΟ, ΚΑ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ 
θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ- ππεπζ. αξραηνιφγνο η. ακαξηδίδνπ). 
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2.16) 1999 Μειέηε πξνζηαζίαο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ εηζώλ ζηε Ν. Κξήηε. 

Απνηχπσζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ αξραηνηήησλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
εηζψλ. Δθπφλεζε κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ απφ ηε ζαιάζζηα 
δηάβξσζε θαη ηνπο θπκαηηζκνχο. Πξφηαζε ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ιηκελίζθνπ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε- πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ (ΤΠΠΟ, Δθνξεία Δλαιίσλ 
Αξραηνηήησλ). 
 

2.17) 1999 Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καΐξνπ. 
 
πκκεηνρή ζην Γηεζλή Αξρηηεθηνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καΐξνπ 
σο εηδηθφο ζχκβνπινο ηεο νκάδαο «Γνκφξπζκνο». 
 

2.18) 1999-2000. Μειέηε Αιηεπηηθνύ Μνπζείνπ Ακβξαθηθνύ. 

Δθπφλεζε Αξρηηεθηνληθήο θαη Μνπζεηνινγηθήο κειέηεο ηνπ Αιηεπηηθνχ Μνπζείνπ 
Ακβξαθηθνχ ζηε ζέζε Κφπξελα ηνπ Ννκνχ Άξηαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
Δ.Δ. PESCA, πνπ πινπνηήζεθε απφ ηε Ννκαξρία Άξηαο θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 
(ππεπζ. θαζεγεηήο Ν. Μάξγαξεο). Ζ κειέηε αθνξνχζε  επεκβάζεηο ζε ππάξρνληα 
δηαηεξεηέα θηίξηα ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ (παιαηά ηεισλεία) κε ζθνπφ ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε ζπκβαηέο ιεηηνπξγίεο  θαη ζρεηηθέο κε ηηο αιηεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
Αιηεπηηθνχ Μνπζείνπ. 

2.19) 2002. Πύξγνο ηνπ Βηιιαξδνπίλνπ, Κάζηξν Μεζώλεο.  

Μειέηε απνηχπσζεο ηνπ Πχξγνπ ηνπ Βηιιαξδνπίλνπ (12νο-13νο αη) ζην Κάζηξν 

Μεζψλεο. Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηελ ιεπηνκεξή απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ θαη ηδίσο 

ησλ θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ρσξίο δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη θσηνγξακκεηξηθέο αλαγσγέο 

ησλ φςεσλ θαη ε ζχληαμε ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ ζε 2Γ θαη 3Γ. 
 

2.20) 2004-5 Μειέηε απνηύπσζεο θαη πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο εθθιεζίαο Αγ. 

Νηθνιάνπ ζην ρσξηό Πιάηαλνο ηεο νξεηλήο Ναππαθηίαο.  

πληάρζεθε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε απνηχπσζε ηνπ 
κλεκείνπ, νη θσηνγξακεηξηθέο αλαγσγέο ησλ  φςεσλ θαη ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηνπ 
κλεκείνπ. Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε κε ηηο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ (ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο αξρηηέθηνλεο Γξ. Πνπιεκέλν θαη Μ. Γαληήι) θαη παξνπζηάζηεθε ζην 
Γ΄ Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Ναππαθηηαθώλ Μειεηώλ ηνλ Οθηψβξηνο 2004. 
 

2.21) 2005 Μειέηε απνηύπσζεο – αλάδεημεο εηζόδνπ ηνπ ηζηνξηθνύ ζπειαίνπ 

Κσξύθεην Άλδξν ζηνλ επξύηεξν αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Γειθώλ.  

Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηελ ζχληαμε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο, ηελ  απνηχπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ κλεκείνπ, 
αλαγσγέο ηεο φςεο ηνπ  ζπειαίνπ θαη πξνηάζεηο αλάδεημεο πνπ πεξηειάκβαλαλ: 
δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζνξηζκφο δηαδξνκψλ εηζφδνπ-εμφδνπ, πξφηαζε 
δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο εηζφδνπ, πξνζηαζία ζπειαίνπ, βνεζεηηθά θηίζκαηα-
εθδνηήξηα, W.C. θ.ιπ. Ζ κειέηε αλαηέζεθε απφ ην ΤΠΠΟ (Δθνξεία 
Παιαηναλζξσπνινγίαο θαη πειαηνινγίαο). 
 

2.22) 2005-2007 Μειέηε απνηύπσζεο – αλάδεημεο ζπζηάδαο ζπειαίσλ ζηνλ επξύηεξν 

αξραηνινγηθό ρώξν ηξύκεο (Ν. Ρνδόπεο).  
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Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηελ ζχληαμε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο, ηελ απνηχπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ ζπειαίνπ, πξνηάζεηο 
αλάδεημεο πνπ πεξηειάκβαλαλ δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηνλ θαζνξηζκφ 
δηαδξνκψλ εηζφδνπ-εμφδνπ, πξφηαζε δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο εηζφδνπ- πξνζηαζία 
ζπειαίνπ, βνεζεηηθά θηίζκαηα-εθδνηήξηα, W.C. θ.ιπ. Ζ κειέηε αλαηέζεθε απφ ην Γήκν 
απψλ θαη ηελ Ννκαξρία Ρνδφπεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ απψλ θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μνξθνινγίαο-
Ρπζκνινγίαο κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Ν. Ληαλφ).  
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε –θαηαγξαθή ηνπ ρψξνπ ηνπ ζπειαίνπ έγηλε ρξήζε γηα πξψηε θνξά 
ζηελ Διιάδα ελφο Laser scanner. 
 

2.23) 2006-2007. Μειέηε-Δπίβιεςε πξώησλ ζσζηηθώλ κέηξσλ, πξόηαζε ζηεξέσζεο θαη 

κνξθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ Πύξγνπ ηνπ Βηιιαξδνπίλνπ ζην Κάζηξν Μεζώλεο.  

Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξψησλ ζσζηηθψλ κέηξσλ ηνπ κλεκείνπ, ηηο 
πξνηάζεηο αληηζηήξημεο θαη αλάθηεζεο ηκεκάησλ ηνπ. Ζ κειέηε αλαηέζεθε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Ππιίαο θαη ην Σακείν Γηαρείξηζεο Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΠΟ θαη 
πινπνηήζεθε κε ηελ επίβιεςή ηνπ. 
 

 

Άιιεο εξγαζίεο σο κειεηεηήο θαη επηβιέπσλ κεραληθόο κε έκκεζε ζρέζε κε ην 

πεξηερόκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο  ζέζεο ζπλνπηηθά: 

 

 Δξεζζνχ 22 Νενθιαζηθφ δηαηεξεηέν θηήξην. Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ρξσκαηηζκνχ 
φςεσλ εμσηεξηθψλ φςεσλ, κειέηε επηζθεπήο δεκηψλ ζεηζκνχ. χληαμε κειέηεο θαη 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «Μηα λέα Όςε γηα ηελ πφιε» ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ»(2003). 

 Ηππνθξάηνπο 93, Πνιπθαηνηθία δεθαεηίαο ηνπ 60. Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ, 
κειέηε επηζθεπήο δεκηψλ ζεηζκνχ θαη ρξσκαηηζκνχ φςεσλ. Τπνβνιή κειέηεο θαη 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «Μηα λέα Όςε γηα ηελ πφιε» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ». 

 Δξεζζνχ 18 θαη Μαπξνκηράιε. Πνιπθαηνηθία δεθαεηίαο ηνπ 30. Μειέηε ζπλνιηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ (2004).  

 Αζθιεπηνχ 43. Πνιπθαηνηθία δεθαεηίαο ηνπ 60. Απνθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ φςεσλ, 
κειέηε επηζθεπήο βιαβψλ απφ ζεηζκφ, κειέηε ρξσκαηηζκνχ. Τπνβνιή κειέηεο θαη 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «Μηα λέα Όςε γηα ηελ πφιε» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» 
(2004). 

 Κεθηζίαο 317 (ζε εμέιημε). Μειέηε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εθ ζεηζκνχ, πξφηάζεηο λέαο 
εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ σο ηαηξηθφ δηαγλσζηηθφ Κέληξν. 

 Δκπνξηθφ θέληξν Florida Mall Γιπθάδα. Μειέηε δηακφξθσζεο θαη επίβιεςε εξγαζηψλ 
ησλ ζπζηεγαζκέλσλ Ηαηξείσλ Γ. Κνπηξνχιε θαη Μ. Μηραιάθε.  

 Δξεζζνχ 16. Μειέηε απνθαηάζηαζεο-δηαξξχζκηζεο ηξηψλ δηακεξηζκάησλ θαη ελφο 
θαηαζηήκαηνο.  

 Δξεζζνχ 16. Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο παιαηνχ ηππνγξαθείνπ-  

 Αξηζηνηέινπο 27 Θεζζαινλίθε. Μειέηε δηαξξχζκηζεο θαη επίβιεςε εξγαζηψλ 
απνθαηάζηαζεο ηνπ Γηθεγνξηθνχ γξαθείνπ Δι. Αλακπφιε.  

 Κεθηζίαο 319. Μειέηε απνθαηάζηαζεο δηακεξίζκαηνο (ηδηνθη. Ζ. Ενπκπνχιεο), 

 Κεθηζίαο 315. Μειέηε απνθαηάζηαζεο-δηαξξχζκηζεο δηακεξίζκαηνο (ηδηνθη. Ζ. 
Ενπκπνχιεο). 

 Άλδξνο, Θέζε Τςεινχ: κειέηε απνθαηάζηαζεο παιαηνχ θεξακνπνηείνπ θαη κειέηε 
επέθηαζε –επαλάρξεζεο.  

 

3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ - ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ  

3.1. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 
Οη εηδηθέο ζπνπδέο ηνπ ππνςήθηνπ ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 
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Αξραηνινγία θαη ζηα Μλεκεία, πξνζαλαηφιηζαλ ηα επαγγεικαηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ 
ελδηαθέξνληα θπξίσο ζε κειέηεο θαηαγξαθήο-ηεθκεξίσζεο, απνηχπσζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, είηε επξφθεηην γηα 
θηηξηαθά θαηάινηπα, επξήκαηα πξφζθαησλ αλαζθαθψλ είηε γηα αξραία ζχλνια -
θαηαζθεπέο, εληαγκέλα ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, άιινηε ρεξζαία θαη άιινηε ελάιηα, 
Δθηφο απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ 
Γηαηξηβήο κε ζέκα "Ορπξσκαηηθέο Καηαζθεπέο θαη Φξνπξηαθή Αξρηηεθηνληθή 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γεχηεξεο Δλεηνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν", έρεη ιάβεη 
κέξνο ζε πνιπάξηζκεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο (ζπλνιηθά 22) είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (θιάδνο ΠΔ3 Αξρηηεθηφλσλ) είηε σο ππεχζπλνο 
απνηχπσζεο ή σο δηεπζπληήο έξεπλαο Ζ παξαρψξεζε άδεηαο δηεχζπλζεο ή 
ζπλδηεχζπλζεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην ππνςήθην απφ ην Κ.Α.. ηνπ ΤΠΠΟ ηεο 
Διιάδαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Αηγχπηνπ (ρσξίο λα θαηέρεη δίπισκα αξραηνιφγνπ), 
ππνδειψλεη έκκεζα θαη ηελ επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ηνπ ππνςήθηνπ ζην ρψξν απηφ. 
 
Αλαιπηηθά θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ 
θαηαγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

3.1.1) 1977 Κνινζζαίν Ρώκεο –Ιηαιία. 
πκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ρψκεο θαη 
πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο απνηχπσζεο θαη κειέηεο ζπληήξεζεο ησλ ππφγεησλ 
πδαηνζπιιεθηψλ ηνπ Κνινζζαίνπ ζηε Ρψκε (14 Απξηιίνπ 1977-15 Ηνπλίνπ 1979).  
ηελ έξεπλα απηή ν ππνςήθηνο έιαβε κέξνο ζαλ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηεο ρνιήο 
Απνθαηαζηάζεσο Μλεκείσλ (Restauro)ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρψκεο, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηε ρνιή I.C.C.ROM ηεο UNESCO (ππεχζπλνο αξραηνιφγνο Claudio Mochegianni-
Carpano).  
 

3.1.2) 1977 Λίκλε Bracciano Ρώκεο. 
πλεξγάζηεθε κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ ηεο Ρψκεο, κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε θαη 
εξκελεία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παζζαιφπεθηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ ζηε 
ιίκλε Bracciano. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ πνπ ζπκκεηείρε ν 
ππνςήθηνο θαη ηα ζρέδηα πνπ εθπφλεζε, δεκνζηεχηεθαλ ζην «Bolletino d’ Arte», supp. 
n. 4(1982) ζ. 123, έθδνζε ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ Ηηαιίαο. 
 

3.1.3) 1977 Σίβεξεο Πνηακόο, Ρώκε.  
Απνηππψζεηο ησλ αξραίσλ θξεπηδσκάησλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
πνηακνχ Σίβεξε. πληάρηεθαλ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ιεπηνκεξή 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ ηεο Ρψκεο, ππεπζ. αξραηνιφγνο Claudio 
Mochegianni-Carpano).  
 

3.1.4) 1979 Αξραηνινγηθή έξεπλα ζην αξραίν Ληκάλη ηεο Πάξνπ. 
Σεθκεξίσζε θαη ηαχηηζε ησλ πνιπάξηζκσλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, πνπ εληνπίζηεθαλ 
ζην ζαιάζζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ ηεο Παξνηθηάο. Τπεχζπλνο ηεο έξεπλαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΤΠΠΟ, Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε 
ην Ακεξηθαληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Φηιαδέιθεηαο. 
 

3.1.5) 1979-1989 Αλαζθαθέο-απνηππώζεηο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Ληκέλα Θάζνπ.  
Τπεχζπλνο αξρηηέθησλ ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην Ληκέλα ηεο λήζνπ Θάζνπ. 
Μειέηε, απνηχπσζε, αλαπαξάζηαζε θαη πξνζηαζία ησλ δηάζπαξησλ αξρηηεθηνληθψλ 
κειψλ ησλ αξραίσλ πξνβιεηψλ θαη θξεπηδσκάησλ πνπ δηαζψδνληαη θάησ απφ ηε 
ζαιάζζηα ζηάζκε. 
 

3.1.6) 1980 Αλαζθαθέο -απνηππώζεηο ηεο αξραίαο Πιύηξαο ζηε Λαθσλία.  
πλδηεπζπληήο ηεο έξεπλαο ηεο αξραίαο πφιεο καδί κε ηνλ αξραηνιφγν Keith 
Muckelroy. Έξεπλα ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Ομθφξδεο.  
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3.1.6) 1980 Έξεπλα ζην λαπάγην ηνπ πινίνπ «Μέλησξ», Κύζεξα. 
Δθπξφζσπνο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηελ έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δλαιίσλ 
Αξραηνινγηθψλ Δξεπλψλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ή 
γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα. 
 

3.1.7) 1980  πκκεηνρή ζηελ αλαζθαθή-ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πινίνπ «Mary 

Rose» 16
νπ

 αη. ζην Portsmouth ηεο Αγγιίαο. 
Δθπξφζσπνο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζηηο εξγαζίεο αλαζθαθήο- απνηχπσζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ λαπαγίνπ ηνπ αγγιηθνχ πινίνπ «Mary Rose» ηνπ 15νπ αη. κ.Υ. ζην 
Portsmouth Αγγιίαο. Σαπηφρξνλα ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα κειέηεο, απνηχπσζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ παιαηνχ λαπζηάζκνπ ηνπ Portsmouth, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη 
ζήκεξα ην πινίν.  
 

3.1.8) 1982 Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζηελ 

αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν. 
Χο ππεχζπλνο ηεο ειιεληθήο νκάδαο, ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stanford ησλ ΖΠΑ, κε ζηφρν ηνλ 
εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή παξάθηησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηελ αλαηνιηθή 
Πεινπφλλεζν, νη νπνίνη ιφγσ ηεθηνληθψλ ή ηζνζηαηηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ εδάθνπο, 
βξίζθνληαη ζήκεξα κεξηθψο ή νιηθψο θάησ απφ ηε ζηεξηά ή ηε ζάιαζζα.  
 

3.1.9) 1984 Ο επηζαιάζζηνο πύξγνο «Μπνύξηδη» ηεο Μεζώλεο. 
Οινθιεξψλεη ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ σο ππνςήθηνο ζηε ρνιή Αλαζηειψζεσλ 
Μλεκείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρψκεο (Scuola di Perfezionamento per il Studio ed 
il Restauro dei Monumenti). Ζ παξαπάλσ εξγαζία επηιέρηεθε θαη δεκνζηεχηεθε 
κεηαμχ ησλ δέθα θαιπηέξσλ ζηελ έθδνζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο (πξβι. Dieci tesi 
di Restauro κε ηίηιν «il Castello da Mare di Methoni, 1987, ζει.61-74).  
 

3.1.10) 1985 «Ορπξσκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαηά ηνλ 17o -18ν αη. ζηελ Πεινπόλλεζν». 
Δληάζζεηαη ην 1985 (χζηεξα απφ γξαπηέο εμεηάζεηο), ζην IVν θχθιν ππνςεθίσλ 
δηδαθηφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο, κε ζέκα «Ορπξσκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαηά 
ηνλ 17ν-18ν αη. ζηελ Πεινπφλλεζν (2ε Δλεηνθξαηία 1684-1715)», ζηελ έδξα ηεο 
Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο. 
Ζ έξεπλα ηνπ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηα ηζηνξηθά αξρεία δηαθφξσλ θξαηψλ θαη 
ηδηαίηεξα ηεο Ηηαιίαο (Βελεηία, Βαηηθαλφ), φπνπ θαη εληνπίδεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 
πξσηφηππσλ αδεκνζίεπησλ ζρεδίσλ θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ κεραληθψλ, πνπ 
αθνξνχζαλ ηελ νρχξσζε ηεο Πεινπνλλήζνπ απφ ην 1684 κέρξη ην 1715. Δθηφο απφ 
ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ησλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ θαη επεκβάζεσλ ζηα θάζηξα κέζσ 
ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, εθπνλήζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην (κε επηηφπνπ κεηξήζεηο θαη 
ςεθηαθέο επεμεξγαζίεο) ηα γεληθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
Φξνπξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε θαη ηα νπνία ζπλνπηηθά είλαη: 
-Αθξνθφξηλζνο (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ θαη πξννπηηθή απεηθφληζε ησλ 3 γξακκψλ 
άκπλαο ηεο εηζφδνπ), 
-Αθξνλαππιία θαη Φξνχξην Παιακεδηνχ (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
νρπξψζεσλ), 
-Μνλεκβαζία (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ βξάρνπ θαη ιεπηνκεξέζηεξν ηνπ 
θάησ νηθηζκνχ), 
-Φξνχξην Κνξψλεο (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ), 
-Φξνχξην Μεζψλεο (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ θαη αμνλνκεηξηθφ ησλ νρπξψζεσλ ηνπ 
Βφξεηνπ ηκήκαηνο), 
-Φξνχξην Πχινπ -Νηφθαζηξν, Νέν Ναβαξίλν (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ), 
-Φξνχξην Ναβαξίλνπ-Παιαηφ Ναβαξίλν (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ), 
-Κάζηξν Σνξλέδε-Υιεκνχηζη (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ),  
-Κάζηξν Παηξψλ (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ), 
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-Φξνχξην Ρίν (γεληθφ ηνπνγξαθηθφ θαη πξννπηηθή απεηθφληζε). 
Ζ εξγαζία απηή, ζε ζπλνπηηθή κνξθή, εθδφζεθε ην 2004 απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο 
Ρψκεο. Ζ Διιεληθή κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ζχληνκα ζα 
θπθινθνξήζεη εκπινπηηζκέλε κε πξφζζεην αδεκνζίεπην πιηθφ. Γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηεο έξεπλαο ηνπ ρνξεγήζεθε ηξηεηήο ππνηξνθία απφ ην Τπ. Δμσηεξηθψλ Ηηαιίαο 
(Γ/λζε ΗΥ) θαζψο θαη άδεηα δηακνλήο ζην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην ηεο Βελεηίαο απφ ην Τπ. 
Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο.  
 

3.1.11) 1986 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πεηξακαηηθήο Αξραηνινγίαο:  
πκκεηείρε σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα αξραίαο λαππεγηθήο ηνπ Διιεληθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ Πξνζηαζίαο Ναπηηθήο Παξάδνζεο (ΔΗΠΝΠ) ζηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα 
Πεηξακαηηθήο Αξραηνινγίαο: Α) αλαθαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ηεο Κπξήλεηαο θαη Β) 
θαηαζθεπή αληηγξάθνπ πξντζηνξηθνχ πινηαξίνπ. 
 

3.1.12) 1987 Απνηύπσζε θαη κειέηε ηνπ λαπαγίνπ ηνπ 17
νπ

 αη. La Therese.  
Σνπ αλαηίζεηαη απφ ην Κ.Α.. (καδί κε ηελ αξραηνιφγν Μ. Αλαγλσζηνπνχινπ) ε 
δηεχζπλζε ηεο αλαζθαθήο, απνηχπσζεο θαη κειέηεο ηνπ λαπαγίνπ ηνπ 17νπ αη. «La 
Therese» ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο. Ζ αλαζθαθή απηή απνηέιεζε νπζηαζηηθά θαη ηελ 
πξψηε ζπζηεκαηηθή ππνβξχρηα αλαζθαθή πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Τπ. Πνιηηηζκνχ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθαλ φρη κφλνλ νη γλσζηέο ηερληθέο 
θαηαγξαθήο-ηεκεξίσζεο ησλ ρεξζαίσλ αλαζθαθψλ, αιιά αλαπηχρζεθαλ θαη 
εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα λέεο κέζνδνη, ηφζν γηα ηελ αλαζθαθή 
φζν θαη γηα ηελ απνηχπσζε θαη γεληθά ηελ ηεθκεξίσζή αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  
 

3.1.13) 1989 Απνηππώζεηο ησλ αλαζθαθώλ ησλ αξραίσλ Αβδήξσλ Ν. Ξάλζεο. 
πλεξγάδεηαη κε ηελ ΗΖ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Καβάιαο 
θαη εθπνλεί ηηο απνηππψζεηο θαη ηε γεληθφηεξε ηεθκεξίσζε (αξρηηεθηνληθά θαη 
ηνπνγξαθηθά) ηεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο ζηελ πφιε ησλ αξραίσλ Αβδήξσλ 
(ππεχζ. αξραηνιφγνη Υ. Κνπθνχιε θαη Υξ. ακίνπ).  
Ζ θπξηφηεξεο εξγαζίεο ηνπ ζην ρψξν ηνπ Σνκέα ΗΗ είλαη: 
-ην αξρατθφ (7νο-6νο αη.π.Υ.) θαη θιαζηθφ (5νο-4νο αη.π.Υ.) ηείρνο ηεο αξραίαο πφιεο,  
-αξρατθέο νηθίεο, 
-ην αξρατθφ λεψξην ηνπ 7νπ αη. (απφ ηα αξραηφηεξα γλσζηά λεψξηα-λεψζνηθνπο), 
-ην Ηεξφ Γεκεηξφο θαη Κφξεο (6νο-4νο αη.π.Υ.),  
-ηκήκα ηνπ ειιεληζηηθνχ λεθξνηαθείνπ (3νο-2νο αη.π.Υ.).  
 

3.1.14) 1991  Μειέηε ηνπ αξραίνπ ιηκαληνύ ησλ Αβδήξσλ. 
Γηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ απνηχπσζεο - ηεθκεξίσζεο ηεο αλαζθαθήο ηνπ αξραίνπ 
ιηκαληνχ ησλ Αβδήξσλ Ν. Ξάλζεο (ζπλεξγάηεο αξραηνιφγνο Υξπζείο ακίνπ).  
Ζ έξεπλα εληφπηζε ηηο δηάθνξεο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηα ζεκέιηα δχν θπθιηθψλ 
πχξγσλ θαη ελφο ηεηξαγψλνπ θηεξίνπ-πηζαλψο θάξνπ-ζην αθξνκψιην. 
 

3.1.15) 1992-1997 πλεξγαζίεο κε ηε Β΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήησλ (ππεύζ. αξραηνιόγνο Γξ. Δπάγγεινο Καθαβνγηάλλεο-Γηεπζπληήο 

Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Τπ. Πνιηηηζκνύ): 
Ο ππνςήθηνο ζπκκεηείρε ζηα αθφινπζα: 
α) Καηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ αξραίσλ κεηαιιείσλ ζην Λαχξην Αηηηθήο). 
β) Απνηππψζεηο πιπληεξίσλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιεχκαηνο ηεο αξρατθήο θαη θιαζηθήο 
επνρήο, ζηηο ζέζεηο θνηιάδα Μπεξηζέθν θαη Μηθξφ Βνπλί.  
γ) Απνηχπσζε Κάζηξνπ Κεξαηέαο ηεο θιαζηθήο επνρήο. Ζ παξαπάλσ εξγαζία 
παξνπζηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπ. Καθαβνγηάλλε θαη Ο. Καθαβνγηάλλε ζηελ Ζ΄ 
Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 1997. 
δ) Απνηχπσζε αλαζθαθήο Μπθελατθνχ Θνισηνχ Βαζηιηθνχ Σάθνπ ζηα Γιπθά Νεξά 
Αηηηθήο.  
ε) Απνηππψζεηο αξραίνπ λεθξνηαθείνπ ζηα Γιπθά λεξά Αηηηθήο.  
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ζη) Απνηππψζεηο αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ ζηε Θέζε νηθηζκνχ Ηαηξψλ ζην Λαγνλήζη 
Αηηηθή (ππεπζ. αξραηνιφγνο Άξεο Σζαξαβφπνπινο). 
 

3.1.16) 1993 Έξεπλα-Μειέηε ηνπ αξραίνπ ιηκαληνύ Σνξώλεο Υαιθηδηθήο. 
Ο ππνςήθηνο ζπκκεηείρε σο αξρηηέθηνλαο αλαζθαθήο ζηελ απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε 
ηεο έξεπλαο ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ ηεο Σνξψλεο Υαιθηδηθήο. 
Ζ έξεπλα απηή δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ (ππεπζ. 
αξραηνιφγνο. Υξ. ακίνπ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Απζηξαιηαλφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
Αζελψλ.  
 

3.1.17) 1993 Δξγαζίεο ηεθκεξίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο-αλάδεημεο ηνπ πξντζηνξηθνύ 

νηθηζκνύ ΝΣΙΚΙΛΙΣΑ ζηηο Κξελίδεο Ν. Καβάιαο.  
Αλαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηεθκεξίσζεο ηεο αλαζθαθήο ηεο ΗΖ΄ Δθνξείαο Πξ. θαη Κιαζ. 
Αξρ/ησλ Καβάιαο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ΝΣΗΚΗΛΗ ΣΑ ζηηο Κξελίδεο Ν. Καβάιαο. 
Μεηά ην πέξαο ηεο αλαζθαθήο ν ππνςήθηνο πξαγκαηνπνίεζε ηε κειέηε 
απνθαηάζηαζεο-αλάδεημεο ηνπ ρψξνπ, (ππεχζ. αξραηνιφγνο Υ. Κνπθνχιε). 
 

3.1.18) 1994-1999  πλεξγαζίεο κε ην ηκήκα Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ 

                   Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (θαζεγ. Πέηξνο Παηηάο). 
Ο θ. Ληαλφο ζπλεξγάζηεθε κε ην Σκήκα Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλ/κηνπ Θεζζαινλίθεο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 
-Αξραηνινγηθή αλαζθαθή ηνπ Α.Π.Θ. ζηελ Σνχκπα Θεζζαινλίθεο. 
Βειηίσζε αλαζθαθηθήο κεζφδνπ κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ 
θσηνγξακκεηξηθψλ ηερληθψλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ηεθκεξίσζεο ζηελ 
αξραηνινγηθή αλαζθαθή ηνπ Α.Π.Θ. ζηελ Σνχκπα Θεζζαινλίθεο. 
-Αξραηνινγηθφο ρψξνο Νηθφπνιεο- Πξφγξακκα ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 
Γεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηεκαηνινγηθψλ θαη 
αξραηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Νηθφπνιεο 
ζην Ν. Πξεβέδεο- Πξφγξακκα ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ, 
-Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μεζψλεο Ν. Μεζζελίαο θαη λήζνπ. απηέληδαο 
Μειέηε δεκηνπξγίαο Αξραηνινγηθνχ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ κε ηα 
ελάιηα θαη ρεξζαία κλεκεία ηεο πεξηνρήο. 
θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε θαηαγξαθή, πξνζηαζία ησλ πνιπάξηζκσλ κλεκείσλ 
ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ε αλάδεημή-αμηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμεηδηθεπκέλεο θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη. 
Ζ εξγαζία παξνπζηάζηεθε κε ηίηιν:  
N. Lianos, P. Patias, “A virtual Underwater Archaeological Park”, ζην δηεζλέο ζπλέδξην 
ηεο International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (I.S.P.R.S), 
Photogrammetric Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture 
and Industry, Vol. XXXII, 1999, pp. 259-265.  
 

3.1.19) 1998-2002 Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ. 
α) Έξεπλεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Αιεμαλδξείαο.  
Δθπνλείηαη ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ  ε πξψηε ειιεληθή ελάιηα αξραηνινγηθή αλαζθαθή, 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο 
Αηγχπηνπ. Δληνπίδνληαη θαη απνηππψλνληαη αξραία εξγαζηήξηα, ηκήκαηα ξσκατθψλ 
επαχιεσλ, αξραία ηρζπνηξνθεία-ηρζπνπαγίδεο, αιπθέο θ.α. Σα απνηειέζκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθφ θαη μέλν ηχπν θαζψο θαη ζην 7ν Γηεζλέο πλέδξην 
Διιελν-Αλαηνιηθψλ θαη Αθξηθαληθψλ πνπδψλ ζην Κάηξν ηεο Αηγχπηνπ. (πξβι. 
Nikolaos Lianos and Mohamed Mustafa, “Preliminary results on the 1st Hellenic-Egyptian 
archaeological research in Alexandria” ζην 7th International Congress On Graeco-
Oriental and African Studies, Cairo 1999 ππό έθδνζε). 
β) Έξεπλεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο πξνζηαζίαο Θαιάζζηαο Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο. 
Γηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο απνηχπσζεο –θαη κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 
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ζπγθξνηήκαηνο πνπ εληνπίζηεθε ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Μαξεψηηδαο Λίκλεο ηεο 
Αιεμάλδξεηαο. Ζ ζρεηηθή άδεηα ηνπ ρνξεγήζεθε νλνκαζηηθά απφ ην Αλψηαην πκβνχιην 
Αξραηνηήησλ Αηγχπηνπ.  
 

3.1.20) 1999 «Πξνζηαζία Μλεκείσλ Μεζώλεο-Ν. απηέληδαο- πξόηαζε δεκηνπξγίαο 

ηνπ πξώηνπ Τπνβξύρηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ». 
Δθπφλεζε κειέηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή-παξνπζίαζε ηνπ κλεκεηαθνχ 
πινχηνπ ηεο πεξηνρήο (ρεξζαίνπ θαη ελάιηνπ) θαη πξφηαζε δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ 
Τπνβξχρηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  
 

3.2. πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Ο θ. Ν, Ληαλφο έρεη ιάβεη κέξνο ζε ελλέα (9) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Γεκνζίσλ 
Φνξέσλ, θπξίσο σο ππεχζπλνο νξγάλσζεο απηψλ. Όια έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 
εμεηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη 3 εμ απηψλ έρνπλ 
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη δε αλαιπηηθά ηα εμήο: 

3.2.1. 1983-1984 Μειέηε Μλεκείσλ Μεζώλεο θαη Θαιάζζηνπ ρώξνπ απηέληδαο .  

πκκεηέρεη ζην πξφγξακκα «Οηθνινγηθέο πξσηνβνπιίεο λέσλ» ηνπ Τθ. Νέαο Γεληάο. Χο 
ππεχζπλνο νκάδαο νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα Ηζηνξίαο Αξρηηεθηνληθήο, 
Απνηχπσζεο θαη Αλάδεημεο Μλεκείσλ. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ έγηλε ζε 
ηκήκαηα ηνπ Κάζηξνπ ηεο Μεζψλεο Μεζζελίαο ζηα πιαίζηα ζχληαμεο ηεο νηθνινγηθήο - 
αλαπηπμηαθήο κειέηεο ηεο πεξηνρήο. 
(Δπηζη. Τπεπζ. Ν. Μάξγαξεο, Ζι. Καηλαδάο). 
 

3.2.2. 1984 Οηθναλάπηπμε ηεο Ν. Διαθνλήζνπ 

ηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο {Οηθνινγηθέο πξσηνβνπιίεο λέσλ, ηνπ Τθ. Νέαο 
Γεληάο), ζπκκεηέρεη σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, ππεχζπλνο γηα ηζηνξηθά 
αξρηηεθηνληθά θαη αξραηνινγηθά ζέκαηα ζην πξφγξακκα: «Ξεραζκέλε Διιάδα, 
Οηθναλάπηπμε ηεο Ν. Διαθνλήννπ» (Ν. Λαθσλίαο). Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ήδε εληνπηζκέλσλ 
κλεκείσλ, ν εληνπηζκφο θαη ε ηεθκεξίσζε λέσλ, θαζψο θαη πξφηαζε αμηνπνίεζεο 
ηνπο. 
(Δπηζη. Τπεπζ. Ν. Μάξγαξεο, Ζι. Καηλαδάο). 
 

3.2.3. 1992 Πξόγξακκα "Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπνγξαθηθή ηεθκεξίσζε Μλεκείσλ", 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ, 

ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείν (ΔΚΣ) έγηλε δεθηή 
θαη ρξεκαηνδνηήζεθε πξφηαζε ηνπ κε ζέκα "Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 
κλεκείσλ" κε ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε αλέξγσλ πηπρηνχρσλ λέσλ ζε δέκαηα Ηζηνξίαο. 
Αξραηνινγίαο, Απνηππψζεσλ θαη πληήξεζεο Μλεκείσλ. Φνξέαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
νξίζηεθε ε «Διιεληθή Δηαηξεία Υαξηνγξαθίαο», ελψ ν ππνςήθηνο αλέιαβε 
πξνζσπηθά ηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ.  

(Δπηζη. Τπεπζ. Ν. Μάξγαξεο, Ζι. Καηλαδάο). 

3.2.4. Πξόγξακκα PETRA(Δ.Δ.). 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PETRA II αλέιαβε απφ πιεπξάο Τπ. 
Πνιηηηζκνχ, ηελ εθηέιεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 
πςειήο εμεηδίθεπζεο ζε λένπο άλεξγνπο επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα Θαιάζζηαο 
Αξραηνινγίαο. 
Σν πξφγξακκα δηήξθεζε δχν ρξφληα θαη ιφγσ ηνπ δηαθξαηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηηαιηθφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 
(Δπηζη. Τπεπζ. Δι. Υαηδεδάθε, αξραηνιφγνο πξντζηακέλε Δθ. Δλ. Αξρ/ησλ). 
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3.2.5. 1988-1999 Πξόγξακκα "Κάζηξσλ Πεξίπινπο" ηνπ Σ.Α.Π.Α. - ΤΠ Π Ο. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Κάζηξσλ Πεξίπινπο" ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ 
Πφξσλ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αλαδφρνπο κειεηεηέο θαη εθηειεί, 
εμεηδηθεπκέλεο απνηππψζεηο θαη ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ζηα Κάζηξα Μεζψλεο θαη 
Ρίνπ.  
(Δπηζη. Τπεπζ. Ηθηγέλεηα Γεσξγνπνχινπ D’amigo). 
 

6. 1999-2000 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο: 

Γεκηνπξγία Αξραηνινγηθνχ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ κε ηα Μλεκεία 
ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.Σν πξφγξακκα, εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία 
κε ηηο ΗΖ’ θαη ΗΘ' Δθνξείεο Κιαζζηθψλ θαη Πξντζηνξηθψλ Αξραηνηήησλ Καβάιαο θαη 
Μνπζείν Κνκνηελήο θαη απνζθνπεί αηή ζχληαμε ςεθηαθνχ ράξηε κε ηηο ζέζεηο ησλ 
εληνπηζκέλσλ κλεκείσλ καδί κε ζρεηηθέο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο (πεξηγξαθή, 
ρξνλνινγία,, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.). Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειέζεη βαζηθφ 
ζηνηρείν ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Μνξθνινγία θαη 
Ρπζκνινγία» ηνπ Σκήκαηνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ. Σν 
πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
(Δπηζη. Τπεπζ. Ν. Ληαλφο). 
 

7 2000-2001 Μειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ζηελ Νάνπζα ηεο 

Πάξνπ. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Δ.Μ.Π. 
Πνιπηερλείνπ (Σνκέαο Μνξθνινγίαο Ρπζκνινγίαο, ππεπζ. Καζεγ. Μ. Φίιηππα-
Απνζηφινπ) θαη ην Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Πάξνπ. 
Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη:  
2. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ παξάθηηνπ θαη ππνζαιάζζηνπ 

ρψξνπ, 
3. Βπζνκεηξηθφ ράξηε επξχηεξεο πεξηνρήο, 
4. Λεπηνκεξή απνηχπσζε ησλ ελάιησλ κειψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ αξραίνπ ηείρνπο,  
5. Αεξνθσηνγξαθίεο κε κπαιφλη ηκεκάησλ ηνπ αξραίνπ ηείρνπο απφ κηθξφ χςνο. 
6. Πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (1)-(3) θαη, βάζεη απηψλ, πεξηγξαθή, πξνγξακκαηηζκφο θαη 
ηεξάξρεζε κειεηψλ θαη έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη επηδεθηηθά 
ηέηνηαο επέκβαζεο. 

7. Μειέηε θαη πξφηαζε απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ησλ αξραίσλ ηεηρψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζήκεξα βπζηζκέλα.  

(Δπηζη. Τπεπζ. Ν. Ληαλφο). 
 

8. 1999-2007 Απνηύπσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ηαθηθώλ κλεκείσλ ηνπ Α’ 

Κνηκεηεξίνπ Αζελώλ. 
Τπεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο Γήκνπ Αζελαίσλ θαη Σκήκαηνο 
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (ΓΚΣ-ΣΔΗ ) γηα ηελ απνηχπσζε θαη 
απνθαηάζηαζε ησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ηνπ Α’ Κνηκεηεξίνπ Αζελψλ. Σν πξφγξακκα 
μεθίλεζε ην 1999 θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσκέλα θαηαγξαθεί θαη ηεθκεξησζεί 
ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ πεξίπνπ 80 ηαθηθά κλεκεία (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα 
Γξ. Πνπιεκέλν-Γήκν Αζελαίσλ θαη Ζ. Ννκπηιάθε- ρνιή πληήξεζεο Αξραηνηήησλ ΣΔΗ 
Αζελψλ). Σν πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
(Δπηζη. Τπεπζ.: Ζι. Ννκπηιάθεο θαη Ν. Ληαλφο). 
 

9. 2000-2002 Έξεπλα θαη αλαζθαθή ζηε πόιε Μαξέα ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο 

Αηγύπηνπ.  

Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο αλαζθαθψλ ζηε πφιε Μαξέα ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο 
Αηγχπηνπ (Δηαηξεία Μειέηεο –Αλάδεημεο Θαιάζζηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο). Ζ 
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έξεπλα απηή εληάρζεθε ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λενζχζηαηνπ ηκήκαηνο 
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. Σν πξφγξακκα απηφ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη 
νινθιεξψλνληαη ε ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ησλ θηηζκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξσηνγελή 
ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ζην ρψξν. 
(Δπηζη. Τπεπζ.: Ν. Ληαλφο θαη Υξ. ακίνπ). 
 

3.3. Γεκνζηεύζεηο. 

Ο θ. Ν. Ληαλφο, δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ζε δηάθνξα έληππα, 
φπσο αλαιπηηθφ θαίλεηαη παξαθάησ. Οη δεκνζηεχζεηο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο:  
1)Αηνκηθέο δεκνζηεχζεηο-πξσηφηππεο εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο 
(6). 
2) Γεκνζηεχζεηο κε ζπλεξγαζία ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, (Γηεζλή θαη Διιεληθά-6)  
3) Γεκνζηεχζεηο αηνκηθέο ζε πξαθηηθά Γηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο (8). 
4) Γεκνζηεχζεηο κε ζπλεξγαζία ζε πξαθηηθά Γηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο (6). 
5) Γεκνζηεχζεηο αηνκηθέο ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο (3). 
6) Γεκνζηεχζεηο κε ζπλεξγαζία ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο (3). 
7) Πξνζσπηθέο δεκνζηεχζεηο ζε εθιατθεπκέλα πεξηνδηθά αξρηηεθηνληθήο, αξραηνινγίαο 
θ.ι.π.(7). 
8) Γεκνζηεχζεηο ζε έληππα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (4). 
9) Μνλνγξαθίεο ή ζπκκεηνρή ζε έθδνζε βηβιίσλ (3)  

Αλαιπηηθόηεξα: 

3.3.1. Αηνκηθέο δεκνζηεύζεηο-πξσηόηππεο εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε πεξηνδηθά κε 

θξηηέο. 
 

1. Il Castello da Mare di Methoni, in Dieci tesi di Restauro, Università’. 

degli Studi di Roma, 1987, p. 61-74. 

Απνηειεί εξγαζία, πνπ εθπφλεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 
ζηελ ρνιή πληήξεζεο Μλεκείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο. Δμεηάδεη ηνλ 
Δπηζαιάζζην Πχξγν «Μπνχξηδη» ηεο Μεζψλεο κε βάζε ηα λεψηεξα ηζηνξηθά δεδνκέλα 
πνπ εληνπίζηεθαλ χζηεξα απφ δηεμνδηθή ηζηνξηθή-αξρεηαθή έξεπλα. Σα δεδνκέλα απηά 
ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη κε ηε ιεπηνκεξή απνηχπσζε ηνπ κλεκείνπ. αλ 
απνηέιεζκα πξνθχπηεη ε αλάιπζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ θαη ε 
ηεθκεξίσζε κηα λέαο ρξνλνιφγεζεο θαηαζθεπήο ηνπ πχξγνπ.  
Ζ εξγαζία δεκνζηεχηεθε χζηεξα επηινγή αλάκεζα ζηηο δέθα θαιχηεξεο πηπρηαθέο 
εξγαζίεο θαη εκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

2 Μειέηε ζηα αξραία ιηκεληθά έξγα ηεο Μεζώλεο, ζην "Αλαζηήισζε -πληήξεζε 

θαη Πξνζηαζία Μλεκείσλ θαη πλόισλ", η. β’, Τπ. Πνιηηηζκνύ, Αζήλα, 1987, 

ζει.129-135. 

Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ ζαλ κλεκείνπ, 
ιεηηνπξγηθά θαη ηζηνξηθά άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηνλ επηζαιάζζην Πχξγν Μπνχξηδη θαη 
ην Κάζηξν ηεο Μεζψλεο. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 

3 Δλάιηεο Αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζην Ληκάλη ηεο Θάζνπ, ζηα «Αξραηνινγηθά 

Αλάιεθηα εμ Αζελώλ» (Α.Α.Α.,) 18 (1985). 

Αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζην αξραίν ιηκάλη ηεο Θάζνπ ηηο 
απνηππψζεηο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ, κειεηά ηελ ηζηνξηθή ηνπνγξαθία ηνπ 
ρψξνπ ιηκαληνχ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ αξραία αγνξά ηεο Θάζνπ.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

4 Έξεπλα θαη κειέηε ηνπ Γαιιηθνύ λαπαγίνπ ηνπ 17 νπ αη. "La Therese", ζην 
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«Αξραηνινγηθά Αλάιεθηα εμ Αζελώλ» (Α.Α.Α.,), XIX (1986), ζει..45-62, Αζήλα 1991 

θαη  

5 Η άκπλα ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ ηνπ Ηξαθιείνπ θαη ην λαπάγην ηνπ La Therese, 

ζην “Σα αξραία ιηκάληα δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ”, Αξραηνινγηθό Ιλζηηηνύην Κξήηεο, 

1998. 

Σα άξζξα απηά αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο-αλαζθαθήο, απνηχπσζεο 
θαη γεληθφηεξεο ηεθκεξίσζεο ηνπ λαπαγίνπ ζε ζρέζε κε ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. 
Σαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά άγλσζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Κξεηηθφ 
πφιεκν θαη γηα ηε λαππεγηθή ηέρλε ηεο επνρήο. 
Δκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

6 *Architettura militare nel XVII_-XVIII sec. Γηδαθηνξηθή εξγαζία ζην 

Παλεπηζηήκην Ρώκεο, ρνιή Αξρηηεθηνληθήο, έδξα Ιζηνξίαο Αξρηηεθηνληθήο θαη 

Πνιενδνκίαο 1992.  

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, ν θ. Ληαλφο πξαγκαηνπνίεζε κία δηεμνδηθή 
έξεπλα ζηα ρεηξφγξαθα θείκελα, ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο κειέηεο θαη ζρέδηα 
κεραληθψλ θαζψο θαη ράξηεο ηνπ 17νπ -18ν αη. πνπ δηαζψδνληαη θπξίσο ζηα αξρεία ηεο 
Βελεηίαο. Δπηρεηξήζεθε κε επηηπρία ε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ 
νρπξψζεσλ θαη ε ηαχηηζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ ησλ θπξηνηέξσλ θάζηξσλ ηεο 
Πεινπνλλήζνπ. Σαπηφρξνλα, κε ηελ εθπφλεζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ 
παξαπάλσ, ηεθκεξηψζεθε ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ απηψλ 
κλεκείσλ. Μέξνο ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ 
ηα «Κάζηξα ηεο Πεινπνλλήζνπ», θαζψο επίζεο θαη ζηηο πξνθεξχμεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Κάζηξσλ πεξίπινπο» ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπ. 
Πνιηηηζκνχ. Ζ εξγαζία απηή, ζε ζπλνπηηθή κνξθή γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθδνζεο, 
εθδφζεθε ην 2004 απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 

3.3.2. Γεκνζηεύζεηο κε ζπλεξγαζία ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, (Γηεζλή θαη Διιεληθά). 
 

1. -T.H. Van Andel, T.W. Jacobsen, J.B. Jolly, and N.Lianos, Late 

Quarternary History of the Coastal Zone near Francthi cave, S. Argolid, Greece, 

Journal of field Archaeology, 7,1980, ζει.389-402. 

2. -T.H. Van Andel and N.Lianos, Prehistoric and Historic Shorelines of the 

Southern Argolid Peninsula. International Journal of Nautical Archaeology, 

(I.J.N.A.), 12.04, 1983,303-324. 

3. -T.H. Van Andel and N. Lianos, High-Resolution seismic Reflection Profiles 

for the Reconstruction of Postglacial Transgressive Shorelines: An Example from 

Greece, Quaternary Research, 22,1984, 31-45. 

Οη ηξεηο παξαπάλσ εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΤΠΠΟ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stanford, κε ζθνπφ ηελ 
αλαπαξάζηαζε ηεο αθηνγξακκήο ηεο αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 
ρηιηεηίεο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή αξραίσλ νηθηζκψλ. Πεξηγξάθνληαη νη 
κέζνδνη ηεθκεξίσζεο θαη θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ 
εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ. Σέινο, δίδεηαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 
αθηνγξακκψλ κε επηζήκαλζε ησλ παιαηνπαξαιηψλ.  
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

4. -E. Hadjidaki, N. Lianos, M. Edwards. A preliminary report on an u/w 

survey at Plitra, South Laconia, Greece: 1980, The International Journal of 

Nautical Archaeology and Underwater Exploration (I.J.N.A.), 14.3,1985, 227-236. 

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 
ην γεληθφ ηνπνγξαθηθφ ηεο πεξηνρήο κε ηηο ζέζεηο ησλ αξραηνηήησλ θαζψο θαη νη 
επηκέξνπο απνηππψζεηο ησλ κλεκείσλ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
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5. -Μ Αλαγλσζηνπνύινπ θαη Ν. Ληαλόο, Τπνβξύρηα έξεπλα ζην Κόιπν ηνπ 

Γεξκαηά, Ηξάθιεην Κξήηεο, ζην «Αξραηνινγηθά Αλάιεθηα εμ Αζελώλ» (Α.Α.Α.,), 

XIX (1986) ζει. 63-70, Αζήλα 1991. 

Άξζξν (φπσο θαη ηα αξ. 6,7,8,9&10, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην), ην νπνίν 
παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην λαπάγην ηνπ πινίνπ La Therese, κε 
έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ πνιπάξηζκσλ επξεκάησλ ηνπ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

6. Ch. Samiou, N. Lianos et others, "The underwater survey of Torone 1992", in 

Meditarch, 8 1995, pp.89-100.  

Άξζξν πνπ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθήο ζηελ αξραία Σνξψλε Υαιθηδηθήο, 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΤΠΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην Απζηξαιηαλφ Αξραηνινγηθφ 
Ηλζηηηνχην ηεο Αζήλαο. Παξνπζηάδνληαη ηα λέα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ηελ έξεπλα (ην αξραίν ηείρνο, θαη ν νηθηζκφο) εληαγκέλα ζηα ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο θαη νη απνηππψζεηο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ 
εληνπίζηεθαλ ή απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 

3.3.3. Γεκνζηεύζεηο πξνζσπηθέο ζε πξαθηηθά Γηεζλώλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. 
 
1. «La Thérèse», une épave du XVIIe siècle, ζηο «Congres d’Architecture Navale», 

Musée’ de la Marine, Paris, France, 07, 1989 (βιεπε 3.3.1, 4,5, ζει. 18). 

Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 
2. Σν ιηκάλη ηεο Ν. Υίνπ δηακέζνπ ησλ πεξηεγεηώλ, ζηο «Πραθηηθά Γ' Γηεζλούς 

Σσλεδρίοσ Χίοσ γηα ηελ Ηζηορία θαη ηολ Ποιηηηζκό ηοσ λεζηού» ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο COLOMBUS '92 θαη ηεο 500εο επεηείνπ αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο, 

Ινύληνο 1989 . 

Άξζξν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο 
ηνπ ιηκαληνχ ηεο Υίνπ ζχκθσλα κε πεξηγξαθέο θαη δηα κέζνπ ησλ γξαθηθψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ, πνπ εληνπίδνληαη ζηα θείκελα ησλ πνιπάξηζκσλ πεξηεγεηψλ θαη 
επηζθεπηψλ ηεο λήζνπ. Ζ θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γξαθηθψλ 
παξαζηάζεσλ ζην άξζξν νινθιεξψλεηαη κε κηα αλαπαξάζηαζε ηεο εμέιημεο ηνπ 
ιηκαληνχ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 

 

3. Timber cutting for ship construction in antiquity, ζην «IIIο Σσλέδρηο Αρταίας 

Νασπεγηθής ηέτλες», Αζήλα 08/1989. 

Άξζξν βαζηζκέλν ζε αξρεηαθέο πεγέο, αλέθδνηα ρεηξφγξαθα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ 
18νπ αη., απφ ην Κξαηηθφ αξρείν ηεο Βελεηίαο (αξρείν Poleni). Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 
θνςίκαηνο ησλ δέλδξσλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ μχισλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηε 
λαππήγεζε πινίσλ θαη ηελ νηθνδνκή, ζηελ θαηαγξαθή ησλ δαζψλ κε ζεκαληηθέο 
αλαθνξέο ζηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο φπσο ηνλ Βηηξνχβην θαη ηνλ Πιίλην ην λεψηεξν. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

4. La Therese e le ultime ricerche storico-archeologiche, ζην "V rassegna di 

archeologia subacquea", IX.1990, Giardini Naxos Italy. 

(βιεπε 3.3.1, 4,5, ζει. 18 κε πξφζζεηα ζηνηρεία απφ λεψηεξεο έξεπλεο). 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 

5. Parchi Archeologici sott’acqua. Una proposta per la tutela dei beni sommersi, ζην 

"La tutela del patrimonio Archeologico Subacqueo", ηνπ Centro Universitario Europeo 

per i Beni Culturali, Ravello, 5/1993. 
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Άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 
ελάιησλ. Παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή αλάδεημε ελάιησλ πεξηνρψλ 
κε έληνλε ππθλφηεηα κλεκείσλ. Ζ δεκηνπξγία αξραηνινγηθψλ Πάξθσλ παξνπζηάδεηαη 
σο  κνλαδηθή κέζνδνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

6. The area of the ancient closed port of Thasos: an attempt for its reconstruction, 

ζην “V Σσλέδρηο Αρταίας Νασπεγηθής Τέτλες”, Ναύπιην 8/1993. 

Άξζξν ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζην ιηκάλη ηεο Θάζνπ 
δίλνληαη ηα λεψηεξα ζηνηρεία, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαζθαθέο ησλ ηειεπηαίσλ επηά 
ρξφλσλ θαζψο θαη κηα πξφηαζε αλαπαξάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
(ιηκελνβξαρίνλεο, πχξγνη, είζνδνη, λαχζηαζκνο, θ.α.), ζχκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά 
δεδνκέλα.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

7. Πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επηζαιάζζησλ Κάζηξσλ, ζην 

“Τα αρταία ιηκάληα δηα κέζοσ ηωλ αηώλωλ” ζηα πιαίζηα ηοσ Δορηαζκού ηωλ 

Δσρωπαϊθώλ εκερώλ Ποιηηηζκού. Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Θεζζαινλίθεο, 

Θεζζαινλίθε 9/1998. 

ην άξζξν απηφ, γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ επηζαιάζζησλ 
Κάζηξσλ ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, κε ηδηαίηεξε κλεία ζηα πξνβιήκαηα ζπληήξεζήο ηνπο 
ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ην πγξφ ζηνηρείν, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλάδεημή 
ηνπο.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

8. Computer aided (CAD) graphical documentation in archaeology ζην «IIIo 

Convegno Internazionale di Archeologia e Informatica, (Archeologia e Calcolatori)», 

1996, ζ. 233-241. 

 
Παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεζφδσλ απνηχπσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ρεξζαίσλ 
θαη ελάιησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ κε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο φπσο: 
γεσδαηηηθνί ζηαζκνί, αεξνθσηνγξαθίεο, θσηνγξακκεηξηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 
απνδφζεηο κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θ.α. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

*9. The coastal monuments: dynamics of their preservation and integration in 

modern life, ζην “4
th

 Intern. Symposium for architect Sinan” κε ηίηιν “Water and 

Architecture”, Trakya Un. 10-11/4/2008. 
Σν άξζξν απηφ εζηηάδεηαη ζηα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα παξαζαιάζζηα κλεκεία. Δμεηάδνληαη επίζεο ζέκαηα φπσο ε 
δηαηήξεζή ηνπο ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάδεημή ηνπο δηακέζνπ ζπκβαηψλ πξνηάζεσλ 
επαλάρξεζεο. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 

3.3.4 Γεκνζηεύζεηο κε ζπλεξγαζία ζε πξαθηηθά Γηεζλώλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο. 

 
1. Ν. Ληαλόο, Μ. Αλαγλσζηνπνύινπ, "Σν λαπάγην ηνπ πινίνπ La Therese θαη ε ζεκαζία 

ηνπ ζηελ εμέιημε ηνπ Κξεηηθνύ πνιέκνπ”, ζην «Ε' Γηεζλές Κρεηοιογηθό Σσλέδρηο», 

Ρέζπκλν, 25-31 Απγνύζηνπ 1991. 

Άξζξν κε παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο θαηάιεςεο ηνπ Μεγάινπ 
Κάζηξνπ(Υάλδαθαο-Ζξάθιεην) κεηά απφ ηελ πνιχρξνλε πνιηνξθία ηνπ(1669) θαη ε 
ζρέζε ηνπ κε ην λαπάγην. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
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2. Ch. Samiou, N. Lianos, T. Hillard, L. Beness and T. Sprent, "Underwater survey of 

Torone 1993-1994" ζην VIο Γηεζλές Σσλέδρηο Αρταίας Νασπεγηθής, Λακία, 8/1996  

Άξζξν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθήο ζηελ αξραία Σνξψλε ζηε Υαιθηδηθή, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΤΠΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην Απζηξαιηαλφ Αξραηνινγηθφ 
Ηλζηηηνχην ηεο Αζήλαο. Παξνπζηάδνληαη ηα λέα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, ηα 
ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο θαη νη απνηππψζεηο ησλ 
θαηαζθεπψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ή απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα 
(βι.3.3.2-6, ζει.19).  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

3. Lianos N., Patias P., “A virtual Underwater Archaeological Park”, ζην International 

Society for Photogrammetry and Remote sensing (I.S.P.R.S)., Photogrammetric 

Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture and Industry, Vol. 

XXXII, 1999, pp.259-265.  

Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ πξνζηαζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (I.S.P.R.S). Απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 
πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζεκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηψλ θαη multimedia εθαξκνγψλ. Σν άξζξν εθηππψζεθε θαη ζε CD-Rom θαη 
δηαλεκήζεθε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

4. N. Lianos, M. Mustafa, ¨Underwater Archaeological Reseach at Ramleh-Alexandria, 

ζην «Seventh International Congress On Graeco-Oriental and African Studies», Cairo 

1999. (ππό έθδνζε). 

Πεξηγξάθνληαη ηα επξήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά κήθνο ησλ αλαηνιηθψλ πξναζηίσλ 
ηεο Αιεμάλδξεηαο (ειιεληζηηθή Διεπζίλα) θαη δίδεηαη κηα πξψηε επεμήγεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζαλ ηρζπνδεμακελέο-ηρζπνηξνθεία.  
Δπηζπλάπηνληαη επίζεο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη 
απνηππψζεηο θηλεηψλ επξεκάησλ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

5. *N. Lianos, V.Tsiukas, S. Spatalas, E. Gounari, “3D Modelling of the old City of Xanthi, 

in Greece” ζην XX ISPRS, Comission V, WG, Instaboul 2004. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 
ηνπ ΓΠΘ ζε φηη αθνξά ηελ κειέηε θαη θαηαγξαθή ηνπ νηθηζηηθνχ πινχηνπ ηεο πφιεο ηεο 
Ξάλζεο θαη αλαπηχρζεθε ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ 
Μνξθνινγίαο, Σνπνγξαθίαο, θαη Φσηνγξακεηξίαο ηεο ρνιήο. Ζ παξνπζίαζε έγηλε 
δηακέζνπ Poster. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 
6. *N. Lianos, M. Mustafa, ¨Man made Constructions in the Coastal area of Ibrahimia 

(Ramleh) in Alexandria-Egypt¨, ζην «10
th
 International Congress on Graeco-oriental and 

African studies», 8/2005, Αζήλα (ππό έθδνζε). 

Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ κε ην ζέκα άξζξνπ (πξβι. παξαπάλσ, 
αξ. 4), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα λεφηεξα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 

3.3.5. Γεκνζηεύζεηο πξνζσπηθέο ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο. 
 

1. Ν. Ληαλόο, ¨Σα Δπηζαιάζζηα Κάζηξα ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ: κία πξόηαζε γηα 

κειέηε θαη αλάδεημή ηνπο¨, ζην «Θ΄Σσλέδρηο ηοσ Μολεκβαζηώηηθοσ Οκίιοσ», 

Μνλεκβαζία 9/1996.  

Ζ παξνπζίαζε απηή ζθνπφ είρε λα αλαπηχμεη ηα ηδηφκνξθα πξνβιήκαηα ησλ 
επηζαιάζζησλ θάζηξσλ (Castel da Mare),  σο ηδηφκνξθσλ θαηαζθεπψλ απφ ζπλζεηηθή 



20 
 

θαη ηερλνινγηθή άπνςε θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ζέκαηα 
πξνζηαζίαο-αλάδεημεο. 

 

2.  Ν. Ληαλόο, ¨Οη ηειεπηαίεο νρπξώζεηο ζηελ Αθξνλαππιία θαηά ηελ 2ε Δλεηνθξαηία¨, 

ζην "Τετλοιογία ζηελ Λαηηλοθραηούκελε Διιάδα", νξγάλσζε: Γελλάδηνο Βηβιηνζήθε, 

2/1997. 

Σν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη αλέθδνην αξρεηαθφ πιηθνχ απφ ηε Βελεηία κε αληηθείκελν 
ηηο ζπζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Φξνχξην ηνπ Ναππιίνπ κεηαμχ ησλ 
Γηνηθεηψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ κεραληθψλ ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ θαηάιεςή ηνπ απφ 
ηνπο Σνχξθνπο θαη πνπ ζθνπφ είραλ ηε θαηαζθεπή ησλ ηειεπηαίσλ νρπξσκαηηθψλ 
έξγσλ ζηελ Αθξνλαππιία.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

3. *Ν. Ληαλόο, ¨Σα ζηέγαζηξα πξνζηαζίαο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ: κνξθνινγηθά θαη 

ζπλζεηηθά θξηηήξηα πξνζέγγηζεο¨, ζην «Α΄ Παλειιήληο Σσλέδρηο γηα ηης Αλαζηειώζεης 

ηωλ Αρταίωλ, Βσδαληηλώλ-Μεηαβσδαληηλώλ θαη Νεωηέρωλ Μλεκείωλ», .Γ.Μ.-ΤΠΠΟ., 

11/2002 (ππό έθδνζε).  

ην άξζξν επηρεηξείηαη κηα κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηππνινγηθή θαηάηαμε ησλ 
ζηεγάζηξσλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ κε ζθνπφ ηε πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπο. 
Αλαιχνληαη θαη θαηαηάζζνληαη κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ηα ππάξρνληα ζηέγαζηξα 
ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηαπηφρξνλα επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 
ππαξρφλησλ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

4. *Ν. Ληαλόο, Η εμέιημε ηεο απεηθνληζηηθήο ζρέζεο ζρεδίνπ θαη ρώξνπ, ζην “Ο 

Πνιηηηζκόο ηεο Απεηθόληζεο”, Ξάλζε, 17 – 18 Μαξηίνπ 2006 

ην άξζξν απηφ εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αξρηηεθηνληθήο απεηθφληζεο θαη ηνπ 
πξνζδνθψκελνπ πξντφληνο ηεο, δειαδή ηνπ θηεξίνπ θαη γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο 
κεζφδνπο απεηθνλίζεσλ θαη ησλ κεηακνξθψζεψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ. Ο 
ππνςήθηνο ζπκκεηείρε θαη σο κέινο ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (ππφ 
έθδνζε). 
 

 
5. *Ν. Ληαλόο, ηέγαζηξα αξραηνινγηθώλ ρώξσλ: κηα κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε. 

ζην πλέδξην «ηέγαζηξα πξνζηαζίαο Αξραηνηήησλ», Ρφδνο 30/11-02/12-08, (ππφ 
δεκνζίεπζε). 
Σν άξζξν απηφ αλαπηχζζνληαη νη δπζθνιίεο ηεο ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
αλαγθψλ πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο – επαλάρξεζεο, θαζψο θαη  ζην πξνβιεκαηηζκφ 
πνπ πξέπεη λα θπξηαξρεί, φζνλ αθνξά ηηο ζπλζεηηθέο επεκβάζεηο ζε αξραηνινγηθνχο 
ρψξνπο. Αλαιχνληαη θαη θαηαηάζζνληαη κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ηα ππάξρνληα 
ζηέγαζηξα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηαπηφρξνλα επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή 
παξνπζίαζε ησλ ππαξρφλησλ.  
 

6. *Νηθόιανο Απ. Ληαλόο, «Η εμέιημε ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ από ην XV κέρξη ηνλ 

XVIIΙ αη.: από ηελ εκπεηξία ζηνλ επηζηεκνληθό ζρεδηαζκό».1ν Δζληθφ πλέδξην 
«Ηζηνξία Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ», 11-07 Ξάλζε, (ππφ έθδνζε). 

ηελ αλαθνίλσζε απηή, γίλεηαη πξνζπάζεηα ηζηνξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ δνκηθψλ 
θαηαζθεπψλ απφ ηε γέλεζε ηνπο ζαλ εκπεηξηθή εθαξκνγή, κέρξη θαη ηελ εμέιημή ηνπο σο 
επηζηήκε. Ζ δηεξεχλεζε βαζίδεηαη ζε θείκελα ζεσξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο φπνπ 
παξαηεξείηαη ε εμέιημε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ απφ ηνλ εκπεηξηθφ 
ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ αλαθαιχςεσλ 
πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο, πδξαπιηθέο, κεραληθέο θαη γεληθά θαηαζθεπαζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεραληθψλ. πκκεηείρε ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Οξγαλσηηθή 
Δπηηξνπή σο Αληηπξφεδξνο. 
 

7. *Νίθνο Α. Ληαλόο, «Οη παξάθηηεο νρπξώζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην: 
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πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ζπληήξεζεο θαη αλάδεημεο», ζην Γηεζλέο ζπλέδξην 

«Η Ορπξσκαηηθή Αξρηηεθηνληθή ζην Αηγαίν θαη ν Αλάβαηνο ηεο Υίνπ" 9-2008. 

ηελ αλαθνίλσζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηα πνιπάξηζκα θάζηξα θαη θξνχξηα ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη κέζσ παξαδεηγκάησλ επηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο. ην ζπλέδξην απηφ ν 
ππνςήθηνο ζπκκεηείρε σο εηζεγεηήο θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο νξγαλσηηθήο 
Δπηηξνπήο. 
 

 

3.3.6. Γεκνζηεύζεηο κε ζπλεξγαζία ζε εζληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο. 
 

1. Γξ. Δπ. Καθαβνγηάλλεο, Οιγα Καθαβνγηάλλε θαη Γξ. Ν. Ληαλόο, «Σν Κάζηξν ηεο 

Κεξαηέαο», Ζ΄ Σσλάληεζε Νοηηοαλαηοιηθής Αηηηθής, Κεραηέα 1997. 

Άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην Κάζηξν ηεο Κεξαηέαο. Οη εξγαζίεο πεξηειάκβαλαλ ηελ ηνπνγξαθηθή θαη 
αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζή ηνπ θαζώο θαη ηελ αξραηνινγηθή δηεξεύλεζή ηνπ.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 

2. *Ν. Ληαλόο, Β. Σζηνύθαο, ¨ύγρξνλεο κέζνδνη απνηύπσζεο –  ηεθκεξίσζεο 

πειαίσλ: πκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπο¨, 1
ο
 Δζληθό Σσλέδρηο Γήκοσ 

Αιηζηράηες, Αιηζηξάηε, Οθηώβξηνο 2003 . 

Παξνπζηάζηεθε ε ζχγρξνλε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ 
εζσηεξηθψλ ησλ ζπειαίσλ θαη ηδηαίηεξα εθαξκνγέο κε Laser Scanner, σο αλαγθαίν 
εξγαιείν πιένλ γηα ηελ εθαξκνγή κειεηψλ πξνζηαζίαο θα αλάδεημεο. Ζ παξνπζίαζε 
έγηλε δηακέζνπ Poster. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

3 *Γξ. Πνπιεκέλνο, Ν. Ληαλόο, ¨Ο Ι. Ναόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην ρσξηό Πιάηαλνο 

ηεο Οξεηλήο Ναππαθηίαο¨, Γ΄ Δπηζηεκοληθό Σσλέδρηο ηες Δηαηρείας Νασπαθηηαθώλ Μειεηώλ, 

Οθηώβρηος 2004. 

Αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απνηχπσζεο, ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη 
κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Η. Νανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην ρσξηφ Πιάηαλνο ηεο 
Οξεηλήο Ναππαθηίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζεκαληηθφ απηφ λαφ κε λενθιαζηθέο 
επηξξνέο χζηεξα απφ αλάζεζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Νανχ. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
4. .*Μ. Απνζηόινπ, Ν. Ληαλόο, «Σν ηείρνο ηνπ Μεζαησληθνύ Ληκαληνύ ζην Κάζηξν 

Νάνπζαο Πάξνπ. Δληνπηζκόο, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ θαηαινίπσλ» ζηο 1
ο
 Δζληθό 

Σσλέδρηο «Ηζηορία Γοκηθώλ Καηαζθεσώλ», 11-07 Ξάλζε, (σπό έθδοζε).  

Ζ αλαθνίλσζε απηή αθνξά ην κεζαησληθφ ιηκάλη ηνπ Κάζηξνπ ηεο Νάνπζαο κε ην 
ζαιάζζην ηείρνο θαη αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ δχν βαζηθέο ελφηεηεο: α) έξεπλα 
ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσζε θαη β) πξφηαζε πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο.  

5. *Α. ηακλάο, Ν. Ληαλόο, Γεσξγνύια Ο., «Η θαηαζθεπή ηνπ ηξαίλνπ ηνπ Πειίνπ: 

εθαξκνγή πξσηόηππεο θαηαζθεπαζηηθήο ηερλνγλσζίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ 

αηώλα». 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη 
εχξεζεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ δηθηχνπ Βφινπ-
Μειεψλ, ηφζν ηζηνξηθνχ φζν θαη ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ κειέηε ηεο κνξθνινγίαο θαη 
ηεο ηππνινγίαο ησλ έξγσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γεθπξψλ ηνπ δηθηχνπ, ηεο ρξεζηηθφηεηαο, 
ηεο έληαμεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ελ γέλεη ζην δίθηπν, θαζψο επίζεο θαη ε κειέηε ηεο 
δνκήο θαη ησλ πιηθψλ ηνπο, ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ην θχξην πεδίν έξεπλαο ζηελ εξγαζία απηή. 

 

3.3.7 Πξνζσπηθέο δεκνζηεύζεηο ζε εθιατθεπκέλα πεξηνδηθά αξρηηεθηνληθήο, 
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αξραηνινγίαο θ.ι.π. 
 

1. -Ναπάγην ηνπ πινίνπ Μέλησξ, ζην Περηοδηθό Αρταηοιογία η. 8 (1983), ζει. 24-28.  

2. -Μειέηε Μλεκείσλ Μεζώλεο θαη Θαιάζζηνπ ρώξνπ απηέληδαο ζην «Οηθνινγηθέο –

Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο Νέσλ», Αζήλα 1984, ζει. 77-81. 

3. -Principles for the preservation of ancient structures, ζην "Intensive course of U/W 

Archaeology", European Council, Pylos-Greece 1984.  

4. La Nave del Re Sole, ζην Ιηαιηθό αξραηνινγηθό κεληαίν πεξηνδηθό "Archeo", 08.1989. 

 

3.3.8  Γεκνζηεύζεηο ζε έληππα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 
 

1) Ν. Ληαλόο, Σα ελάιηα κλεκεία, ζην αθηέξσκα «Μνπζεία ζην Βπζό», ζηελ 

εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, Δπηά εκέξεο, Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ 1993, ζει. 12-13. 
Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηα κλεκεία πνπ εληνπίδνληαη θάησ απφ ηε ζάιαζζα, είηε 
πξφθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθά ιείςαλα είηε γηα θηλεηά επξήκαηα θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ 
φια ηα αληηθείκελα κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηα 
πνιπάξηζκα απηά κλεκεία πνπ ηαπηίδνληαη κε δεκφζηα θηίξηα, ηεξά, δξφκνπο, ηείρε θαη 
πχξγνπο, θαηνηθίεο, λεθξνηαθεία θαη βέβαηα ιηκεληθά έξγα.  
 

 

2) Ν. Ληαλόο, Σν λαπάγην ηνπ «La Therese »: Πώο ε βύζηζε ηεο γαιιηθήο ππνλαπαξρίδαο 

επηηάρπλε ηελ έιεπζε ηνπ ηέινπο [ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ ηνπ Ηξαθιείνπ], ζην αθηέξσκα 

«Κξεηηθόο πόιεκνο (1645-1669)», ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, Δπηά εκέξεο, Κπξηαθή 25 

Ιαλνπαξίνπ 1998, ζει. 30-31. 

Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ Υξηζηηαληθψλ 
δπλάκεσλ γηα λα ζσζεί ν Υάλδαθαο, Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζηηο 
λεφηεξεο έξεπλεο ηνπ λαπαγίνπ. 
 
3) Υξ. ακίνπ θαη Ν. Ληαλνύ, «Οη ζαξθνθάγνη ηεο Άλδξνπ», ζην αθηέξσκα «Μεγάια 

λαπάγηα», ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, Δπηά εκέξεο, Κπξηαθή 9 Ιαλνπαξίνπ 2000, ζει.16-18. 

Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λαπάγην πινίνπ πνπ 
βξέζεθε ζηε Ν. Άλδξν θαη ην νπνίν κεηέθεξε 15 πεξίπνπ καξκάξηλεο ζαξθνθάγνπο. 
Πεξηγξάθεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ λαπαγίνπ, νη εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη 
απνηχπσζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηα ιηγνζηά αληίζηνηρα λαπάγηα 
πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε Μεζφγεην θαζψο θαη νη πξψηεο ππνζέζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε 
ηνπ θνξηίνπ. 
 

4) Μ. Αλαγλσζηνπνύινπ θαη Ν. Ληαλνύ, «Έξεπλα ζην La Therese», ζην αθηέξσκα 

«Μεγάια λαπάγηα», ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, Δπηά εκέξεο, Κπξηαθή 9 Ιαλνπαξίνπ 2000, 

ζει. 28-31. 

Πεξηγξάθνληαη νη κέρξη ηφηε εξγαζίεο εληνπηζκνχ, αλαζθαθήο, νη εμεηδηθεπκέλεο 
κέζνδνη απνηχπσζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, νη εξγαζίεο αλέιθπζεο επξεκάησλ θαη 
ηζηνξηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην λαπάγην ηνπ πινίνπ πνπ απνηεινχζε 
ηελ ππνλαπαξρίδα ηνπ Γαιιηθνχ ζηφινπ θαη πνπ βπζίζηεθε έμσ απφ ην Ζξάθιεην ζηε 
δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ «Μεγάινπ Κάζηξνπ». 
 

 

 

3.3.9. Μνλνγξαθίεο ή ζπκκεηνρή ζε έθδνζε βηβιίσλ 

α) Πξνζσπηθέο κνλνγξαθίεο 

 

 *LE FORTEZZE DELLA SERENISSIMA NEL PELOPONNESO (1687-1715), 

έθδνζε ηνπ ηκήκαηνο Ιζηνξίαο Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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Ρώκεο, 2004. 

Πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςεθίνπ (πνπ ππεβιήζε ζην 
ίδην Παλεπηζηήκην ην 1992). ηελ έθδνζε απηή δίδεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ 
αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο θαη ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ησλ θπξηνηέξσλ 
νρπξψζεσλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηνλ 17ν –18ν αηψλα. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 *Η Αξρηηεθηνληθή ησλ Φξνπξίσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ησλ 17
ν
 –18

ν
 αη.: 

ηζηνξία, κνξθή, ρώξνο, θαη δηάηαμε. 

Διιεληθή κεηάθξαζε ηεο Ηηαιηθήο έθδνζεο κε πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηελ πξνζζήθε 
λένπ αλέθδνηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ζρεδίσλ απνηππψζεσλ (ππφ έθδνζε απφ ην ΣΔΔ). 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 New Dynamics in Vocational training in Maritime Archaeology-a training manual, 

έθδνζε «Διιεληθή Δηαηρεία Μειέηες-Προζηαζίας Θαιάζζηας Ποιηηηζηηθής 

Κιερολοκηάς»,  

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγγξαθή ελφο εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ζέκα ηηο ππνβξχρηεο 
ηερληθέο αλαζθαθψλ, απνηχπσζεο θαη γξαθηθήο ηεθκεξίσζεο ελάιησλ κλεκείσλ. Ζ 
επεμεξγαζία ηνπ θαη ε δεκνζίεπζή ηνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 
πξνγξάκκαηνο PETRA II, Αζήλα 1995. Κπθινθνξεί θαη ζε CD. 
Δκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

 *Μνξθνινγία – Ρπζκνινγία: απνηππώζεηο θαη ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε κλεκείσλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ. Δθδ. Γ.Π.Θ., 2007. 
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγγξαθή ελφο εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ζέκα ηηο απνηππψζεηο ησλ 
κλεκείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, πνπ βαζίζηεθε ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 
καζεκάησλ ηνπ 2νπ έηνπο.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 

β). πκκέηνρε ζε εθδόζεηο βηβιίσλ: 

 
Δ. Καξπνδίλε (θείκελα), Ν. Ληαλόο (ζρέδηα), «Σα Κάζηξα ηεο Πεινπνλλήζνπ», 
 εθδ. Αδακ 1994. 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 

 
*Ν. Ληαλόο, ¨Σν ζαιάζζην θξάηνο ηεο Βελεηίαο θαη ε παξάθηηα κλεκεηαθή 

αξρηηεθηνληθή¨, ζην ADRIONIAN Extrema-Proxima, visions, Echoes, Maps, & 

Routes, ζει. 181-261, Δπηκ. Δ. Μπεξηάηνο θαη Δ. Ληβηεξάηνο, εθδ. Δζληθή Υαξηνζήθε, 

2004,  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

*Ν. Ληαλόο, Δ. Αδξηνπνύινπ, Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία, Πξννπηηθή θαη 

θηαγξαθία. Ξάλζε 2006-7, εθδ. Γ.Π.Θ. 
Δκπίπηεη κεξηθψο ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 

γ) Δπηκέιεηα Έθδνζεο Πξαθηηθώλ: 
 

*2005, «Ο Πνιηηηζκόο ηεο Απεηθόληζεο», πκκεηνρή ζηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπ. Ληβηεξάην, Π. Παηηά, π. παηαιά θαη Β. Σζηνχθα. Έθδνζε Σκ. 
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Ξάλζε (ππφ έθδνζε). 
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 
*2006, «Σν Παξειζόλ ζην Μέιινλ Ι»  (4-2006),  

 Αξρηηεθηνληθή ρνιή Ξάλζεο, Δξγαζηήξην Μνξθνινγίαο-Ρπζκνινγίαο, ζε ζπλεξγαζία 
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κε ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ξάλζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 
PAGUS. Δίρε ηελ επηκέιεηα έθδνζεο πξαθηηθψλ θαη νξγάλσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ.  
Δκπίπηεη απφιπηα ζην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. 
 
*2006. «Σν Παξειζόλ ζην Μέιινλ ΙΙ» (11-2006)  
Αληίζηνηρα ην 2ν ζηε ζεηξά ζεκηλάξην κε ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ 
επηζηεκφλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο PAGUS, (ππν έθδνζε). 
2006, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Ξάλζεο: 
 
*2006. «Σν έξγν ηνπ Νηίλνπ Παπατσάλλνπ» Έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ αξρηηέθηνλα ζηε 

Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο (ΦΔΞ). 
Δπηκέιεηα έθδνζεο ησλ νκηιηψλ ησλ εγθαηλίσλ ηεο έθζεζεο κε θείκελα ησλ: Αηθ. 
Κξεκέδε, π. Ρνγθάλ, Μάξσ Αδάκε θαη Σάζζνπ Μπίξε. 
 

3.4. πκκεηνρή θαη νξγάλσζε εθζέζεσλ . 

1997. Θεζζαινλίθε Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα 1997. Έθζεζε κε ηίηιν «Αξραία Διιεληθή 
Σερλνινγία». 
Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Σερληθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Δηαηξεία 
Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο. ηελ έθζεζε απηή ζπκκεηείρε ζηελ ελφηεηα 10 κε ηίηιν 
«Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγία», σο ππεχζπλνο ηεο κειέηεο θαη επίβιεςεο  ηεο 
θαηαζθεπήο πξνπιάζκαηνο κεηαιιεπηηθνχ πιπληεξίνπ ηχπνπ Η ηεο Λαπξεσηηθήο (αξ. 
Καη. 54), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξραηνιφγν Δπ. Καθαβνγηάλλε.  
 
1999. Έθζεζε Τπ. Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «Ακθνξείο θαη Θάιαζζα». 
πκκεηείρε σο ππεχζπλνο αξρηηέθησλ ζηελ έθζεζε ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ κε ηίηιν ««επί 
λήα ζνήλ θαη ζίλα ζαιάζζεο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κάζηξν ηεο Πχινπ. Δθηφο 
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε γεληθή νξγάλσζε ηεο έξεπλαο, ζπλεξγάζηεθε ζηε ζπγγξαθή 
ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαηαιφγνπ κε ζέκαηα: «Δκπνξηθνί Θαιάζζηνη Γξφκνη θαη Γηαθίλεζε 
πξντφλησλ» θαη «Έξεπλα ηνπ Γαιιηθνχ λαπαγίνπ ηνπ 17νπ αηψλα “La Therese”». 
 
*2005. πκκεηνρή ζηελ έθζεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο Ξάλζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πλεδξίνπ ηνπ DO.CO.MO.MO.: Οξγάλσζε θαη έθζεζε ηνπ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηα 
καζήκαηα Μνξθνινγίαο –Ρπζκνινγίαο: Απνηππψζεηο θαη ηεθκεξίσζε θηεξίσλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ 
θαη IV, Μνξθνινγίαο –Ρπζκνινγίαο: Θεσξία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Μνξθψλ θαη Ρπζκψλ Η 
θαη ΗΗ, θαζψο θαη Παξαζηαηηθήο Γεσκεηξίαο, ζην Αίζξην ηεο ρνιήο. 
 
*2006. Τπεχζπλνο ηεο νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο Έθζεζεο «Σν έξγν ηνπ Νηίλνπ 
Παπατσάλλνπ» ζηε Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο (ΦΔΞ), κε παξάιιειε νξγάλσζε 
νκηιηψλ απφ ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Δ.Μ.Π. θ.θ. Αηθ. Κξεκέδε, π. Ρνγθάλ, Μάξσ Αδάκε 
θαη Σάζζν Μπίξε.  

3.5. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθνύο θνξείο: 

 Μέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (1976). 

 Μέινο ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ (1976) 

 Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηνπ ICOMOS 

 Μέινο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο Αιεμάλδξεηαο 

 Ηλζηηηνχηνπ Δλαιίσλ Αξραηνινγηθψλ Δξεπλψλ (Η.ΔΝ.Α.Δ.).(γελ. Γξακκαηέαο 
1980-84). 

 Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πξνζηαζίαο Ναπηηθήο Παξάδνζεο  
(επί ζεηξά εηψλ δηαηέιεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο). 

 Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Αιεμάλδξεηαο (αληηπξφεδξνο 1999). 

 Μέινο ηεο Δηαηξείαο Μειέηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο (1997-ζήκεξα). 
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 Ηδξπηηθφ Μέινο θαη Γηεπζπληήο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Πξνζηαζίαο 
Θαιάζζηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (Πξφεδξνο). 

 Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο (2001-ζήκεξα). 

 Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο (2007-ζήκεξα). 

3.6. Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο.  

Δπίζεο ν θ. Ν, Ληαλφο έρεη δψζεη ηηο αθφινπζεο δηαιέμεηο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην 
πεξηερφκελν ηεο θεξπρζείζαο ζέζεο: 

1. 1990 Ναπηηθφ Μνπζείν Διιάδνο. Γηάιεμε κε ζέκα "Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ 
Κξεηηθνχ πνιέκνπ (1668)". Ζ δηάιεμε νξγαλψζεθε νπφ ην Ναπηηθφ Μνπζείν 
ηεο Διιάδνο θαη ην Διιεληθφ ηλζηηηνχην Ναπηηθήο Παξάδνζεο. 

2. 1991 "Οη Θαιάζζηνη δξφκνη ηνπ Μεηαμηνχ - δξφκνη δηαιφγνπ - Maritime Route of 
Silk Roads Integral Study of the Silk Road", UNESCO. 

πκκεηείρε σο εθπξφζσπνο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ ζην πξφγξακκα ηεο UNESCO "Οη 
Θαιάζζηνη δξφκνη ηνπ Μεηαμηνχ - δξφκνη δηαιφγνπ". Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ 
πξαγκαηνπνίεζε ηξεηο νκηιίεο: ζην Brunei, ζηελ Κίλα (Quanzhou) θαη Ηαπσλία 
(Νara), κε ζέκαηα ηελ Διιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
κλεκείσλ ζηελ Διιάδα.  

 
3 I992 Μεζψλε Μεζζελίαο. Γηάιεμε (χζηεξα νπφ πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ) κε 
ζέκα "Πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο Μλεκείσλ Μεζψλεο θαη πζηάδαο 
απηέληδαο". 

4. 1993 Διιεληθή Δηαηξεία Υαξηνγξαθίαο. Γηάιεμε ζην College Year of Athens κε 
ζέκα "Ορπξσκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 17νπ -18ou αη. Ζ δηάιεμε νξγαλψζεθε 
νπφ ηελ "Διιεληθή Δηαηξεία Υαξηνγξαθίαο", 

5. 1994-1995 Κέληξα «ηξνθή» θαη «Παξέκβαζε». Μεληαίεο δηαιέμεηο ζηα Κέληξα 
"ηξνθή" θαη "Παξέκβαζε" κε ζέκαηα: παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ζπληήξεζε 
αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο, αξραία λαππεγηθή θ.α. 

6. 1998 Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αιεμάλδξεηαο Αηγχπηνπ. Γηάιεμε κε ζέκα 
"Απνθαηαζηάζεηο Μλεκείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ ζηελ Διιάδα". Ζ 
δηάιεμε απηή δφζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο Διιεληθήο αξραηνινγηθήο 
έξεπλαο ζηελ Αιεμάλδξεηα. 

*7. 2007. Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο. Γηάιεμε κε ζέκα: «Βαιθαληθή παξαδνζηαθή 
Αξρηηεθηνληθή». 

*8. 2007. Γηάιεμε κε ζέκα «Ορπξσκαηηθή Αξρηηεθηνληθή ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηνλ 

17ν θαη 18ν αη.», ζηα καζήκαηα εκβάζπλζεο πνπ δηελεξγνχληαη θάζε Γεπηέξα απφγεπκα 

ζηε ρνιή Αξρηηεθηφλσλ –Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π. Οξγάλσζε θαζεγ. Μ. Κνξξέο.  

4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

4 .1.  Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία  

Ζ επξχηεξε ελαζρφιεζε ηνπ θ. Ληαλνχ κε ηελ εθπαίδεπζε μεθηλά απφ ην 1984 φπσο 

πην αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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1984 

 

 

Γίδαμε ζηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Πνιηηηζκνχ ζην Κάζηξν ηεο 
Πχινπ κε ζέκα ηελ ηεθκεξίσζε αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ. 

 

 

1986-88  

 

 

πλεξγάζηεθε σο βνεζφο ζηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή 
Mario Dal Mas ηνπ Παλ/κίνπ Ρψκεο (επηινγή θαη 
παξαθνινχζεζε ζεκάησλ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, 
επίβιεςε θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα Ηζηνξίαο 
Αξρηηεθηνληθήο θαη πληήξεζεο κλεκείσλ). 

 

1992-93 Χο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, ζπκκεηείρε ζηελ 
εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 
Σ.Δ.Η. Αζελψλ–Σκήκα Σνπνγξαθίαο, κε ζέκα ηελ 
θσηνγξακκεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ λαπαγίνπ ηνπ 
πινίνπ La Therese. 

 

1993-94 

 

Οκνίσο ζηελ εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 
ζπνπδαζηψλ ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ -Σκήκα πληήξεζεο 
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο κε ζέκα ηελ 
γξαθηθή ηεθκεξίσζε, απνθαηάζηαζε, ζπληήξεζε 
θαη έθζεζε ησλ μχιηλσλ ηκεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ 
επξεκάησλ ηνπ λαπαγίνπ ηνπ πινίνπ La Therese. 

 

1995 Γίδαμε ζηελ ρνιή Φσηνγξαθίαο Λπθνχξγνπ 
ηαπξάθνπ εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα αξρηηεθηνληθήο, 
αξραηνινγηθήο θαη ππνβξχρηαο θσηνγξαθίαο. 

 

1/1996-12/1997 πλεξγάζηεθε κε ην ΑΠΘ ζηελ εθπφλεζε ησλ 
παξαθάησ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ κε ππεχζπλν 
ηνλ θαζεγ. Π. Παηηά: 
- Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο.  
- Αλάπηπμε θσηνγξακκεηξηθήο κεζνδνινγίαο γηα 
άκεζε απφδνζε ησλ απνηππψζεσλ (ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν) ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ. 
- χγθξηζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ απνηχπσζεο 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 
- Δπίγεηεο θσηνγξακκεηξηθέο απνηππψζεηο. 

 

1996-1998 Γίδαμε ην κάζεκα "Γνκηθή Σέρλε" ζαλ έθηαθηνο 
επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζηε ρνιή Γξαθηθψλ 
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Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ -Σκήκα 
Γηαθνζκεηηθήο ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ. 

 

1996-2002 

 

 

 

 

*2002-2007 
 
 
 
 
*2007-2008 

Γίδαμε ην κάζεκα "Γεληθέο Αξρέο πληήξεζεο 
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο" ζαλ έθηαθηνο 
επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα πληήξεζεο 
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (ΑΔΣ) ηνπ ΣΔΗ 
Αζελψλ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζέκαηα 
αξραηνινγίαο, ηζηνξίαο, ηεθκεξίσζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 
κλεκείσλ. 
 
 
Γίδαμε ην κάζεκα «Απνηππψζεηο Μλεκείσλ θαη 
Έξγσλ Σέρλεο», ζαλ έθηαθηνο επηζηεκνληθφο 
ζπλεξγάηεο ζην Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ 
θαη Έξγσλ Σέρλεο (ΑΔΣ) ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ. 
 
Γίδαμε ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: πληήξεζε θαη 
Απνθαηάζηαζε Ηζηνξηθψλ Κηεξίσλ θαη πλφισλ 
ηνπ Δ.Μ.Π.(κάζεκα 2.2. Σερληθέο πληήξεζεο θα 
Απνθαηάζηαζεο, ππεπζ. Καζεγ.: Δ. Βηληδειαίνπ θαη 
Φξ. Γνπιηέικνο).  

 

ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ δηδαθηηθνχ έξγνπ έγξαςε θαη αληίζηνηρεο Γηδαθηηθέο 
εκεηψζεηο, φπσο: 

 πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Κάζηξν ηεο Πχινπ 1984, ζεκεηψζεηο ζε εμεηδηθεπκέλα 
καζήκαηα κε ζέκα ηελ ηεθκεξίσζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

 ρνιή Φσηνγξαθίαο Λπθνχξγνπ ηαπξάθνπ (1995), ζεκεηψζεηο ζηα 
εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα: 
αξρηηεθηνληθήο θσηνγξαθίαο, αξραηνινγηθήο θσηνγξαθίαο θαη ππνβξχρηαο 
θσηνγξαθίαο. 

 T.E.I. Αζελψλ, ρνιή Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ, Σκήκα 
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (1996-1999). εκεηψζεηο ζην κάζεκα 
"Γεληθέο Αξρέο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ", φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληα; ζέκαηα 
Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο, ηεθκεξίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 
κλεκείσλ, 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PETRA II (1995) πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 
έθδνζε πξσηφηππσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαγξακκάησλ δηδαζθαιίαο (Power point), κηαο 
εθπαηδεπηηθήο ηαηλίαο Video θαη ελφο εθπαηδεπηηθνχ νπηηθνχ δίζθνπ (CO ROM), 
 

 4.2. Δθπαηδεπηηθό έξγν ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ κεραληθώλ Γ.Π.Θ. 

Σν δηδαθηηθφ έξγν ηνπ ππνςήθηνπ ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ. αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη έρεη σο εμήο: 

 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 1999-2000 (1ν  έηνο ίδξπζεο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ Γ.Π.Θ.), σο δηδάζθσλ κε βαζκφ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 407/80 δίδαμε ηα παξαθάησ καζήκαηα: 
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 Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία-Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η θαη ΗΗ, 

 Δηζαγσγή ζηνπο Τπνινγηζηέο θαη ηηο Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο. 

 Σνπνγξαθία-Δηζαγσγή ζηε Φσηνγξακκεηξία θαη ηα GIS ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο . Δπ. Ληβηεξάην, Π. Παηηά θαη π. παηαιά θαζεγεηέο ηνπ Α.Π.Θ.  

 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 2000-2001, 2001-2002 (έσο 29.5.2002): 

Χο δηδάζθσλ κε αλάζεζε έξγνπ ζπκβαζηνχρνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, δίδαμε ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία Η-ΗΗ: Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ Η θαη ΗΗ 
(3ν 4ν εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία-Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η θαη ΗΗ (5ν θαη 6ν 
εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ), 

 Δηζαγσγή ζηνπο Τπνινγηζηέο θαη ηηο Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (1ν εμ, σο 
ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ), 

 ρεδηαζκφο κε Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή Η θαη ΗΗ (3ν ,4ν εμάκελν, σο 
ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπ. θαζεγ. Β. Σζηνχθα (407/80). 
 

 *ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 2001-2002 (απφ 29.5.2002), 2002-2003, 2003-2004, 2004-

2005: 

Χο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε ζεηεία [ΦΔΚ Γηνξηζκνύ: 70/2-4-2002, η. Ν.Π.Γ.Γ. – 

Αλάιεςε θαζεθόλησλ 29-5-2002 (Πξπηαληθή Πξάμε αξηζ. Α6812/4-7-2002)], δίδαμε ηα 

παξαθάησ καζήκαηα: 

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ Η θαη ΗΗ (3ν  4ν 
εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ ΗΗΗ θαη VΗ (5ν 
θαη 6ν εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Θεσξία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Μνξθψλ θαη Ρπζκψλ Η 
θαη ΗΗ (7ν –8ν εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία - Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η θαη ΗΗ (5ν θαη 6ν 
εμάκελν, σο δηδάζθσλ), 

 Σνπνγξαθία-Δηζαγσγή ζηε Φσηνγξακκεηξία θαη ηα Γ..Π. (1ν -2ν εμάκελν, σο 
δηδάζθσλ), 

 ρεδηαζκφο κε Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή Η θαη ΗΗ (3ν θαη 4ν εμάκελν, σο 
δηδάζθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπ. θαζεγ. Β. Σζηνχθα). 

  

 *ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΔΣΖ 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008  

Χο κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο δίδαμε ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ Η θαη ΗΗ (3ν  4ν 
εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ ΗΗΗ θαη VΗ (5ν 
θαη 6ν εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Μνξθνινγία–Ρπζκνινγία: Θεσξία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Μνξθψλ θαη Ρπζκψλ Η 
θαη ΗΗ (7ν –8ν εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ),  

 Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία - Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η θαη ΗΗ (5ν θαη 6ν 
εμάκελν, σο ζπληνληζηήο θαη δηδάζθσλ). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα καζήκαηα πνπ έρεη ζπλνιηθά δηδάμεη γηα ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. κέρξη ζήκεξα είλαη ηα εμήο: 
Δηζαγσγή ζηνπο Τπνινγηζηέο θαη ηηο Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (ΤΠ.-3Γ.Μ.).1° Δμάκελν 
Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία – Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η (ΤΠ.-4Γ.Μ.)...........1° Δμάκελν 
Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία – Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία ΗΗ (ΤΠ.-3Γ.Μ.).............2° Δμάκελν 
Σνπνγξαθία-Δηζαγσγή ζηε Φσηνγξακκεηξία θαη ην GIS (ΤΠ.-2Γ.Μ.)........... 2° Δμάκελν 
ρεδηαζκφο κε Τπνινγηζηή Η (ΤΠ.-2Γ.Μ.).........................................       ....... 3° Δμάκελν 
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ρεδηαζκφο κε Τπνινγηζηή ΗΗ (ΤΠ.-2Γ.Μ.)........................................   ............ 4° Δμάκελν 
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ Η (ΤΠ.-4Γ.Μ.).3°εμ. 
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ ΗΗ (ΤΠ.-4Γ.Μ.).4° εμ.  
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ ΗΗΗ (ΤΠ.-4Γ.Μ.).5° εμ. 
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ ΗV (ΤΠ.-4Γ.Μ.).6°Δμ. 
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Θεσξία Αξρ-θψλ Μνξθψλ θαη Ρπζκψλ Η (ΤΠ.-3Γ.Μ.).7° Δμ. 
Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Θεσξία Αξρ-θψλ Μνξθψλ θαη Ρπζκψλ ΗΗ (ΤΠ.-3Γ.Μ.).8° Δμ. 
(ΤΠ.: ππνρξεσηηθφ, Γ.Μ.: Γηδαθηηθέο Μνλάδεο ή ψξεο). 
Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ δηδαθηηθνχ έξγνπ έγξαςε θαη αληίζηνηρεο 
Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο, φπσο: 

 • Δηζαγσγή ζηνπο Τπνινγηζηέο θαη ηηο Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (1999-2000), 

- Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία – Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η θαη II (1999-2000), 

- εκεηψζεηο γηα ηελ γξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ κλεκείσλ  (2004-5) 

- εκεηψζεηο – νδεγίεο  γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ (2003-4). 

- Δηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο Μνξθνινγίαο –Ρπζκνινγίαο (ππφ έθδνζε). 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ, σο δηδάζθσλ θαη 
ζπληνληζηήο ζπκβάιιεη ζηα εμήο: 

• Καζνξηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ. 

• Αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ καζεκάησλ ππφ κνξθή δηαιέμεσλ θαη πξνβνιψλ. 

• Παξεκβάζεηο ζην κάζεκα κε αθνξκή θξίζηκα δεηήκαηα επξχηεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ. 

• πιινγή, επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  

• πγθξφηεζε αξρείνπ δηαθαλεηψλ θαη ςεθηνπνηεκέλσλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ καζεκάησλ. 

• Δπηινγή θαη ζχληαμε εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα καζήκαηα. 

• Πξνεηνηκαζία αζθήζεσλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ καζεκάησλ, ζχληαμε 

εθθσλήζεσλ. 

•  εληνπηζκφο θαη απνηχπσζε παξαδνζηαθψλ νηθηψλ, νηθηζηηθψλ ζπλφισλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ βηβιηνγξαθηθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη πιηθνχ ηεθκεξίσζεο  φπσο ράξηεο, ζρέδηα, 

ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε, θ.ι.π. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε-δηνξζψζεηο θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

ζρεδηαζηήξην θαη εβδνκαδηαία αμηνιφγεζε-παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

θνηηεηψλ κέζσ δειηίσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζε εβδνκαδηαία 

βάζε θαη πνπ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μνξθνινγίαο-Ρπζκνινγίαο. 

 Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε παξνπζίαζεο θαη θξηηηθήο ησλ θνηηεηηθψλ 

εξγαζηψλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη ζε ηαθηέο ελδηάκεζεο 

θάζεηο.  

 Δπηκέιεηα ζπγθξφηεζεο θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ 

(θσηνγξάθεζε ζρεδίσλ θαη πξνπιαζκάησλ επηιεγκέλσλ εξγαζηψλ θαη αξρεηνζέηεζε 

ηνπ πιηθνχ). 

 πγθξφηεζε αξρείνπ πξνπιαζκάησλ.  

1.2.1. Δπίβιεςε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ (ελεκέξσζε κέρξη ην 1999). 

Ο ππνςήθηνο επέβιεςε ηηο παξαθάησ Γηαιέμεηο θνηηεηψλ, είηε πληνληζηήο –
Δπηβιέπσλ είηε σο κέινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο-Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 
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(.Δ.Δ.):  
 

1. «Σα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο», 

        Φνηηεηέο: Π. Παλαγηψηνπ, Α. Κνππήο. 
Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δ. 
Αδξηνπνχινπ Γηδ 407/80, Δ. Αζαλαζηάδνπ, Γηδ 407/80. 
 
 
2. «Η εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Θεάηξσλ θαηά ηελ αξραηόηεηα» 

Φνηηεηέο: Θενδσξνπνχινπ Διέλε, Μηζεξιή Αζεκίλα. 
Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Ν. 
Μπάξθαο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., Δ. Αδξηνπνχινπ Γηδ 407/80. 
 
3. «Σα Δλεηηθά λεώξηα ηνπ Ηξαθιείνπ». 

Φνηηεηέο: Υαξαιακπίδνπ, αξξή. 
Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δ. 
Αδξηνπνχινπ Γηδ 407/80, Η. Βαζηιεηάδεο, Γηδ 407/80. 
 
4. «Κάζηξα θαη νρπξσκαηηθά έξγα ζηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε», 

Φνηηήηξηα: Μαξία Ληάπε. 
Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δ. 
Αδξηνπνχινπ Γηδ 407/80, Η. Βαζηιεηάδεο, Γηδ 407/80. 
 
5. «Ιζηνξηθέο νηθηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Λίκλε Μαξεώηηδα, Αιεμάλδξεηα». 

Φνηηεηήο Αλ. ηακλάο. 
 Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-
Δπηβιέπσλ), Δ. Αδξηνπνχινπ Γηδ 407/80, Η. Βαζηιεηάδεο, Γηδ 407/80. 
 

 

4.2.2. Δπίβιεςε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. 

Ο ππνςήθηνο νξίζηεθε σο κέινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο-Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 
(.Δ.Δ.) ζηηο παξαθάησ  Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο, ζε 2 απφ ηηο νπνίεο σο πληνληζηήο-
Δπηβιέπσλ, φπσο παξαθάησ: 

1. Κέληξν Νεόηεηαο: Έλαο πνιπρψξνο σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πεξηνρήο Φπξξή. Φνηηήηξηεο: Διέλε Φαξξνχ, Αλαζηαζία Γξέηηα. Οκάδα 
επίβιεςεο:  

Σ. Μπίξεο, Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δ. Ακεξηθάλνπ, Δπίθ. 
Καζεγήηξηα Γ.Π.Θ., Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. 

2. Αλάδεημε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνξηθώλ θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. (ππφ εθπφλεζε) 

Φνηηεηήο: Γεψξγηνο Αγγέιεο  
Οκάδα επίβιεςεο: Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (πληνληζηήο-
Δπηβιέπσλ), Αι. Πξέπεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., Μ. Ννκηθφο, Αλ. Καζεγεηήο 
Α.Π.Θ. 

3. Πξόηαζε απνθαηάζηαζεο θαη επαλάρξεζεο ηνπ Μεγάξνπ ηεο θαπλαπνζήθεο 

Αλαζηαζηάδε ζηε Γξάκα θαη επαλέληαμήο ηνπ ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό. Φνηηήηξηεο: 

Μπηζεκήηξε Ηνπιία, Παπιίδνπ νθία, Πνιπκέλε Αξεηή  

Οκάδα επίβιεςεο: Αι. Πξέπεο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-
Δπηβιέπσλ), Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., Μ. Ννκηθφο, Αλ. Καζεγεηήο 
Α.Π.Θ. 

4. Απνθαηάζηαζε, επαλάρξεζε θαη πξνζζήθεο ζην Υάλη ηεο νδνύ Σζαιδάξε ζηελ Ξάλζε. 

Φνηηήηξηεο: Μίγγα Μαξίλα, Υαξκπή Διέλε  

Οκάδα επίβιεςεο:: Ηαθ. Πνηακηάλνο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-
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Δπηβιέπσλ), Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., Κ. Καξαδήκαο, Γηδ 407/80. 

5. Απνθαηάζηαζε θαη πξόηαζε επαλάρξεζεο λενθιαζζηθνύ θηεξίνπ ζην Π. 

Φάιεξν. 
Φνηηήηξηα: Κσλζηαληνπνχινπ Αηθ. 
.Δ.Δ.: Νηθ. Ληαλφο Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), 
Σζηνχθαο Βαζίιεηνο Δπίθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ., Μπαιηδνπνχινπ Αηθ. Δπίθ. 
Καζεγήηξηα Γ.Π.Θ. 

6. Αθνπζηηθόο ζρεδηαζκόο: αλαθαηαζθεπή αίζνπζαο ζπλαπιηώλ ζε πθηζηάκελν 

θηήξην. 
Φνηηεηέο; Αξηεκε Διέλε,  
.Δ.Δ.: Νηθφιανο Μπάξθαο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Νηθ. Ληαλφο Δπίθ. 
Καζεγεηήο, Βιάρνο Η. Γηδ 407/80. 

7. Αξρηηεθηνληθόο αθνπζηηθόο ζρεδηαζκόο,  
Φνηηεηήο: Γαδνχιεο σθξάηεο. 

.Δ.Δ.: Νηθφιανο Μπάξθαο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Νηθ. Ληαλφο Δπίθ. 

Καζεγεηήο, Μελάο Παπαδφπνπινο Δπίθ. Καζεγεηήο. 

8. Γξαθεηαθνί ρώξνη ζε πθηζηάκελν θηήξην (ερνπξνζηαζία-θπζηθόο 

θσηηζκόο), 

Φνηηήηξηεο: Δπαγγειία Μαλή, Ληλαξδνπνχινπ Μαξία. 

.Δ.Δ.: Νηθφιανο Μπάξθαο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Νηθ. Ληαλφο Δπίθ. 

Καζεγεηήο, Παπαδάκ-Ρηδά Δπζ. ,Γηδ 407/80. 

9. Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μάθξεο:επεκβάζεηο αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο.  
Φνηηήηξηεο: Καξατνάλνγινπ Αλαζηαζία, Παπνπηζφγινπ  
.Δ.Δ.: Νηθφιανο Ληαλφο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δπζ. Αδξηνπνχινπ, 

Γηδ 407/80, Βαζηιεηάδεο Ησάλλεο, Γηδ 407/80. 

10. Ιζηνξηθό θέληξν Γήκνπ απώλ: Πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη επαλάρξεζεο. 
Φνηηεηήο Κνππήο Άγγεινο 
.Δ.Δ.: Νηθφιανο Ληαλφο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δπζ. Αδξηνπνχινπ, 

Γηδ 407/80, Αζαλαζηάδνπ Έι, Γηδ 407/80. 

 

11. Πξνκαρώλαο Πνδνθάηαξν Λεπθσζίαο: Πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη 

επαλάρξεζεο. 
1. Φνηήηξηα: Παλαγηψηα Παλαγηψηνπ, Λαραλνχδεο Κψζηαο. 
.Δ.Δ.: Νηθφιανο Ληαλφο Γ.Π.Θ., (πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ), Δπζ. Αδξηνπνχινπ, Γηδ 

407/80, Βαζηιεηάδεο Ησάλλεο, Γηδ 407/80. 

 

4.2.3. Δπίβιεςε Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ. 

Ο ππνςήθηνο νξίζηεθε σο κέινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ.) ζε 10 
ππφ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο, απφ ηηο νπνίεο ζηηο αξ. 1, 2, 5, 6, 7, 8,θαη 10 σο 
πληνληζηήο-Δπηβιέπσλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Ισάλλεο Αζαλαζόπνπινο  
Αξηζκφο πλεδξίαζεο: 1/26-09-2002 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Γηαθνξέο θιαζηθνύ-κεηαθιαζηθνύ: κηα επαλεμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 
Woelfflin» 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ. 3/07-11-2002 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ. 
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 Τπνςήθηα Γηδάθησξ: Διέλε Αζαλαζηάδνπ 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Σν αίζξην. Ιζηνξία θαη πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζηηο ζύγρξνλεο 
αξρηηεθηνληθέο κνξθέο». 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ. 3/07-11-2003 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ 
 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Παλαγηώηεο Κόθθνξεο 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Φεπγαιέεο αηζζεηηθέο αμίεο θαη αξρηηεθηνληθή κνξθνπιαζία». 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ. 3/07-11-2002 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ. 
 

 Τπνςήθηα Γηδάθησξ: Αζελά Καξαζαλάζε 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Παξαδνζηαθά Γεθύξηα ηεο Θξάθεο - corpus ηεθκεξίσζεο, θαηαγξαθήο 
θαη αλάιπζεο». 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ. 16/04-07-2003 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ. 

 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Κσλζηαληίλνο Κσζηόπνπινο 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Κξηηηθή Γηεξεύλεζε ηεο Δθαξκόγεο ηεο ύρξνλεο Σερλνινγίαο θαη ησλ 
πζηεκάησλ Γνκήο, ζηελ Αξρηηεθηνληθή Παξαγσγή». 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ 6/ 24-02-2005 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ 

 Τπνςήθηα Γηδάθησξ: Αλαζηαζία Ρνδίνπ 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Η Αξρηηεθηνληθή ηεο ηδησηηθήο θαηνηθίαο ζην ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαηά ηελ αξραηόηεηα». 

 

 Τπνςήθηα Γηδάθησξ : Καιπςώ Απνθνξσλησηάθε-Πνιηηεηάδνπ 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«Πξνζβάζηκεο θηιηθέο πόιεηο - ζρεδηάδνληαο γηα όινπο» 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ 6/ 24-02-2005 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ. 
 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Ισάλλεο Βαζηιεηάδεο, 

Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  

«Πνιπώξνθε Αξρηηεθηνληθή ζηε Μεζνπνιεκηθή Θεζζαινλίθε ». Αξηζκφο 

Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ.  2/4-11-2007 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ: 

 Τπνςήθηα Γηδάθησξ: Κπξηαθή Οπδαηδή 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:  
«εκεία ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηε ζύγρξνλε πόιε: αλάδεημε θαη 
επαλάρξεζε». 
Αλαθνηλψζεθε ζηελ αξηζκ. 16/04-07-2003 ζπλεδξίαζε ηεο ΠΓ 

 

4.2.3.α ΜΔΛΟ 7ΜΔΛΏΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ  ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. 

 
Ο ππνςήθηνο ζπκκεηείρε ζηελ παξνπζίαζε ησλ παξαθάησ Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ:  
 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Αηλείαο Οηθνλόκνπ. 
Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «πγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ζπγθξφηεζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαδνζηαθψλ θαηνηθηψλ 
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ηνπ 19νπ αη. ζηελ  Φιψξηλα». 
Ίδξπκα: Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ , Δ.Μ.Π. (απφθαζε ζπλ. 23/05/2007). 
Μέινο ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Μηιηηάδεο Γαληήι 

Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «Φεθηαθέο επεμεξγαζίεο εηθφλσλ ςεθηδσηνχ 
ηχπνπ κε έκθαζε ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ γεσκεηξηθψλ 
πξφηππσλ ηζηνξηθψλ απεηθνλίζεσλ ραξηνγξαθηθνχ ηχπνπ». 
Ίδξπκα: Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Γ.Π.Θ. 
Μέινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηακεινχο 
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 
 

 Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Μαξία Λακπξηλνχ, 
Ίδξπκα: Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ , Δ.Μ.Π. (απφθαζε ζπλ. 23/05/2007). 
Μέινο ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

(αλεβιήζε ε ππνζηήξημε). 
 

 

Άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Αθνινπζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην πιαίζην ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ ππνςήθηνπ ζην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ. Π.Θ. 

 Μέινο πεληακεινύο Δπηηξνπήο γηα ηε ζύληαμε ηνπ «Καλνληζκνύ Δθπόλεζεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο» 

Πξφεδξνο: Υ. Αζαλαζφπνπινο, Καζεγεηήο ΓΠΘ, Μέιε: Δ. Ακεξηθάλνπ, Δπίθ. 
Καζεγήηξηα ΓΠΘ, Ν. Ληαλφο, Δπίθ. Καζεγεηήο ΓΠΘ, Υ. Λέληε, θνηηήηξηα, Υ. 
Κνπηζνηάζηνο, θνηηεηήο (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 427/30-06-2003). 

 ύληαμε ζεκεηώκαηνο «Θεκαηνινγία Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ» (Οθηώβξηνο 2003, 2004) 

Σν ζεκείσκα ζπληάρζεθε κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ ζην αξρηθφ 
ζηάδην επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο ηνπο 
Δξγαζίαο, απφ ην επξχηαην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ θαιχπηεη ην κάζεκα ηεο 
Μνξθνινγίαο – Ρπζκνινγίαο θαη Παξαζηαηηθήο Γεσκεηξίαο. 

 ύληαμε αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ καζεκάησλ: «Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία-

Πξννπηηθή θαη θηαγξαθία Η, ΗΗ», «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη 

Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ Η, II», «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Απνηππψζεηο θαη Σεθκεξίσζε 

Κηηξίσλ ΗΗΗ, IV», «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία, Θεσξία ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Μνξθψλ θαη 

Ρπζκψλ Η, II», γηα ηνλ Οδεγό πνπδώλ 2004-2005 ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ. (πξβι. Οδεγό πνπδώλ 2004-2005 ζει.134-140, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πξόεδξν ηεο ρνιήο θ. Υξ. Αζαλαζόπνπιν). 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ Πηπρηνύρσλ 

Α.Δ.Ι. Αθαδ. Έηνπο 2001-2002 

Δμεηαζηήο-Βαζκνινγεηήο ηνπ καζήκαηνο: «Δθαξκνζκέλε Γεσκεηξία-Πξννπηηθή θαη 
θηαγξαθία», 2νο Δμεηαζηήο-Βαζκνινγεηήο ηνπ καζήκαηνο: «Σνπνγξαθία-
Σνπνγξαθηθέο Απνηππψζεηο ηνπ Υψξνπ-Δηζαγσγή ζηε Φσηνγξακκεηξία θαη ην GIS» 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ Πηπρηνύρσλ 

Α.Δ.Ι. Αθαδ. Έηνπο 2002-2003 

Δμεηαζηήο-Βαζκνινγεηήο ηνπ καζήκαηνο: «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο 
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θαη Σεθκεξίσζε Κηεξίσλ» (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 1383/11-07-2002). 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ Πηπρηνύρσλ Α.Δ.Ι. 

Αθαδ. Έηνπο 2003-2004. 

Δμεηαζηήο-Βαζκνινγεηήο ηνπ καζήκαηνο: «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία: Απνηππψζεηο 

θαη Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ» (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 1319/09-06-2003)  

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ππνςεθίσλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαζ' ππέξβαζε 

εγγξαθήο γηα ιόγνπο πγείαο ζε πνζνζηό 3% Αθαδ. Έηνπο 2003-2004. 

Δμεηαζηήο ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο: «Γξακκηθφ ρέδην». (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 
254/25-09-2003). 

 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Καηαηαθηήξησλ Δμεηάζεσλ Πηπρηνύρσλ Α.Δ.Ι. 

Αθαδ. Έηνπο 2004-2005 

Δμεηαζηήο-Βαζκνινγεηήο ηνπ καζήκαηνο: «Μνξθνινγία-Ρπζκνινγία: Απνηππώζεηο θαη 
Σεθκεξίσζε Κηηξίσλ» (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 1350/03-06-2004) 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ππνςεθίσλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαζ’ ππέξβαζε 

εγγξαθήο γηα ιόγνπο πγείαο ζε πνζνζηό 3% Αθαδ. Έηνπο 2004-2005 

Δμεηαζηήο ηνπ εηδηθνύ καζήκαηνο: «Γξακκηθό ρέδην». (Έγγξαθν Σκ. Αξρ. κερ. 232/07-10-

2004) 

 

 ύληαμε πξνηάζεσλ έγθξηζεο πξνκήζεηαο βηβιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο 
θνηηεηέο σο δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαηά ηα αθαδεκαηθά έηε 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005. 

 ύληαμε βηβιηνγξαθίαο 120 ηίηισλ (Ννέκβξηνο 2001), γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ζην 

πιαίζην εκπινπηηζκνύ ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΠΡΟΜΗΘΔΤ II». 

(Δπηζη. Τπεύζπλνο: 0.1. Γαιαθνύξαο, Αλαπι. Καζεγεηήο ΓΠΘ). 

 ύληαμε θαηαιόγνπ 23 ηίηισλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ αξρηηεθηνληθψλ πεξηνδηθψλ 
(Ηνχληνο 2004), ζην πιαίζην εκπινπηηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Πνιπηερληθήο 
ρνιήο Γ.Π.Θ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, κε 
ζπλδξνκέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ γηα ηα έηε 2004 θαη 2005, κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «ΠΡΟΜΗΘΔΤ ». (Δπηζη. Τπεύζπλνο: Α. Καξακπίλεο, Καζεγεηήο 
ΓΠΘ). 

 

 Δπηινγή θαη αγνξά βηβιίσλ ζηα πιαίζηα εκπινπηηζκνύ ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο Γ.Π.Θ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, κέζσ πηζηώζεσλ 

ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

 πλνδόο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο Αθαδ. Έηνπο 2004-2005, 70 θνηηεηώλ ηνπ 3
νπ

 θαη 

4
νπ

 Έηνπο πνπδώλ ζηε Βαξθειώλε (18-23 Απξηιίνπ 2005) επηθνξηηζκέλνο κε ηελ μελάγεζε 

ηνπο ζε επηιεγκέλα θηίξηα θαη πεξηνρέο. 

 

4.2.5. πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο. 

 Χο κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη κε βάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, ν 
ππνςήθηνο αλέιαβε ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο 
Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ - Βειηηζηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ» εξγαζία κε αληηθείκελν «πκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα ΙΙ ηνπ 
ππνπξνγξάκκαηνο Γ» (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Καζεγεηήο Υξήζηνο Γ. 
Αζαλαζφπνπινο). 

 «Μειέηε απνηχπσζεο θαη αλάδεημεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κάησ πειαίνπ 
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ηξχκεο», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μνξθνινγίαο 
–Ρπζκνινγίαο θαη ηνπ Γήκνπ απψλ (ρξεκαηνδφηεζε Γήκνο απψλ). 
(Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Δπ. Καζεγεηήο Νηθφιανο Απ. Ληαλφο). 

 Καηαγξαθή θαη Απνδειηίσζε Μλεκεηαθνχ Πινχηνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, Δξγαζηήξην Μνξθνινγίαο –Ρπζκνινγίαο ΣΑΜ/ΓΠΘ., (ρξεκαηνδφηεζε 
ΣΜΔΓΔ (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Δπ. Καζεγεηήο Νηθφιανο Απ. Ληαλφο).  

 

4.2.6. πκκεηνρή σο Βαζκνινγεηήο-Αμηνινγεηήο: 

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΚΔΔΜΔ. Οξηζκφο ηνπ ππνςεθίνπ σο ηαθηηθνχ Βαζκνινγεηή 

ζην κάζεκα «Σνπνγξαθία θαη Απνηχπσζε Αξρηηεθηνληθψλ Υψξσλ» ηνπ Α.Π.Θ. (αξ. 

πξση. 2736-11/4/2008 εγγξάθνπ). 

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ  εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Θαιήο» (2008). 

 

 

5. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 

 

πκκεηνρή ζηελ πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Γ.Π.Θ., σο ηαθηηθφ κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηα αθαδεκατθά 

έηε 2001-2002 έσο 2004-2005. 

(Απφθαζε πγθιήηνπ 51/565/28-02-2002/Θέκα Γ31, πεξί αλαζπγθξφηεζεο ηεο 
Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο) 

• πκκεηνρή ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Γ.Π.Θ., θαηά ηα 

Αθαδεκατθά Έηε 2001-2002 έσο 2004-2005. 

πκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη εθιεθηνξηθά ζώκαηα. 

 Σαθηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, εηδψλ θαη 

πιηθψλ, κηθξνυιηθσλ, αλαιψζηκσλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ 

Δξγαζηεξίσλ θαη Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, γηα ην έηνο 2004. 

(Πξπηαληθή Πξάμε Α3222/17-12-2003) 

• Σαθηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Καηαζηξνθήο θαη Γηαγξαθήο ησλ πάζεο θχζεσο 

άρξεζησλ νξγάλσλ, εηδψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Δξγαζηεξίσλ 

θαη Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, γηα ηα έηε 2003 θαη 2005. 
(Πξπηαληθέο Πξάμεηο Α3087/16-12-2002 θαη Α3231/10-12-2004 αληίζηνηρα). 

• Σαθηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, παλεπηζηεκηαθψλ παξαδφζεσλ θαη ζεκεηψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, γηα ην Αθαδεκατθφ. Έηνο 2002-2003. 

(Πξπηαληθή Πξάμε Α2043/07-01-2003) 

• Μέινο Δπηηξνπψλ Δμεηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ./Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ησλ δηπισκαηνχρσλ 
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Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. 

(Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 952/06-03-2003) 

• Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ, γηα ην Αθαδεκ. Έηνο 2003-2004. 

(Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 214/23-09-2003) 

• Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ, πιηθψλ, κηθξνυιηθσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, γηα ην έηνο 2003. 

(Πξπηαληθή Πξάμε Α3086/16-12-2002) 

• Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«ΠΡΟΜΖΘΔΤ II», γηα ην έηνο 2004. (Πξάμε 362/11-03-2004 ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 
Τπεπζχλνπ Καζεγεηή Α. Καξακπίλε) 

• Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ, γηα ην Αθαδεκ. Έηνο 2004-2005. 

(Έγγξαθν Σκ. Αξρ. Μερ. 230/07-10-2004) 

• Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, γηα ην έηνο 2003-2004. 

(Αξ.Πξση.: 216/23-09-2003), 

 

 Έρεη ζπκκεηάζρεη θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2008 ζε φια ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα ηνπ 

ΣΑΜ/ΓΠΘ γηα ηελ εθινγή θαζεγεηψλ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ζηε 

 βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα Καζεγεηή. 

 

 

Σν παξφλ βηνγξαθηθφ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ κέρξη ην 1999 

θαη βξίζθεηαη ζε θάζε ελεκέξσζεο



37 
 

 


