ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο λέαο Αληηπξνζσπείαο ηνπ .Α.Γ.Α..- Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ,
θαη γηα ηελ αλάδεημε Γ.. ηνπ λενζύζηαηνπ Σκήκαηνο Αηηηθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Κπξηαθή
6/11/2011 (09:00-21:00) ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, νδόο Βξπζαθίνπ 15 & Κιάδνπ, ζην Μνλαζηεξάθη,
ζπκκεηέρνπκε ζην ςεθνδέιηην ηεο

Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ
(Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο)
ζε κηα λέα θίλεζε γηα έλαλ ζύιινγν ηζνδύλακα επηζηεκνληθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό, κε αλαινγηθή
εθπξνζώπηζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ησλ ηδησηηθώλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα
όξγαλα δηνίθεζεο.
Απνηεινύκε κηα πνιπζύλζεηε θαη ζπκπαγή νκάδα πνπ ζα πξνηάζζεη θαη ζα ζπλζέηεη ηδέεο θαη απόςεηο
πέξα θαη πάλσ από πξόζσπα θαη ζπκθέξνληα θαη πνπ ειπίδνπκε όηη ζα απνηειέζεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε
δηαθνξεηηθώλ ίζσο ηάζεσλ πνπ ζα εθθξάζνπλ, εκπλεύζνπλ θαη εθπξνζσπήζνπλ θαιύηεξα κεγάιε κεξίδα
ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Οξακαηηδόκαζηε έλαλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ κε νπζηαζηηθή νληόηεηα θαη εηδηθό βάξνο κεγαιύηεξν ηνπ
ζεκεξηλνύ, ηνπ νπνίνπ νη απόςεηο λα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο αιιά θαη ζεβαζηέο από ηα αξκόδηα
Τπνπξγεία θαη δεζκεπόκαζηε γηα ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηνπ θύξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ.
Ο ζύιινγνο πξέπεη λα απνηειέζεη δεμακελή αληαιιαγήο ζθέςεσλ γηα έγθαηξε (θαη όρη εθ ησλ πζηέξσλ)
παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο θαη θηηξηνινγηθήο λνκνζεζίαο,
κε νπζηαζηηθέο θαη όρη αόξηζηεο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο γηα αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη
επηζηεκνληθέο δξάζεηο (είλαη αδηαλόεην λα θπνθνξείηαη γηα ρξόληα ν ΚΔΝΑΚ θαη ηειηθά λα ζεζκνζεηείηαη
ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ή έζησ γλώκε ηεο αξρηηεθηνληθήο θνηλόηεηαο).
Θέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηνλ ξόιν ηνπ αξρηηέθηνλα ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Αο κελ μερλάκε όηη ε
αξρηηεθηνληθή απνηειεί πνιηηηζηηθό θαζξέπηε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επνρήο ζηελ νπνία παξάγεηαη.
Θέινπκε έλαλ ύιινγν πνπ λα ηεξεί ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηδξύζεθε.
Θέινπκε λα πξνσζήζνπκε θαη ελ δπλάκεη λα επηηύρνπκε ηηο πάγηεο, θαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο,
απηνλόεηεο ζέζεηο γηα:
Παξαγσγή Αξρηηεθηνληθήο κόλν από Αξρηηέθηνλεο.
Πέξα από ηνλ δίθαην, νξζνινγηθό θαη μεθάζαξν θαζνξηζκό ησλ επαγγεικαηηθώλ καο δηθαησκάησλ, ηεο
αλαγλώξηζεο πηπρίσλ, ηεο πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θιπ, θαη πάλσ από απηά, πξέπεη λα
βνεζήζνπκε λα γίλεη θαηαλνεηό ζε όινπο, όηη ε άζθεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο από άιιεο κε αξκόδηεο (βάζεη
ηεο κε νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζήο ηνπο είηε ηεο εκπεηξίαο ηνπο) εηδηθόηεηεο δελ είλαη πξνο όθεινο ηνπ
πνιηηηζκνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ γεληθόηεξα.
Καη κέρξη λα ην πεηύρνπκε απηό, ζα απαηηήζνπκε, σο αξρηηέθηνλεο, λα κελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα καο ε
έγθξηζε ησλ κειεηώλ καο (πιελ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ) από ηελ ΔΠΑΔ/ ΥΟΠ.
Τπνρξεσηηθή δηελέξγεηα Αλνηρηώλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ γηα όια αλεμαηξέησο ηα
δεκόζηα θηίξηα θαη ρώξνπο.

Υξεηάδεηαη άκεζε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ζην λέν πιαίζην δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ (βι.
Απνθ. Α.Π. ΟΗΚ 26804-ΦΔΚ 1427/16-6-11) πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, κε έκθαζε ζηελ ππνρξεσηηθή
απνλνκή Α΄ βξαβείνπ θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή δεκόζηα πξνβνιή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε αλνηρηή έθζεζε θαη ζπδήηεζε γηα όιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο
(δηαθξηζείζεο θαη κε).
Διεύζεξε άζθεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ζύκθσλα κε ηνπο ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηέρλεο θαη
ηερληθήο.
Θα ζπλδξάκνπκε ζηελ πξνώζεζε ελόο λένπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ κε πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο
ειεπζεξίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε από όηη έρνπκε ζήκεξα,
ώζηε λα πάςνπκε λα είκαζηε ιύηεο ζηαπξνιέμσλ πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη δηεθπεξαησηέο
νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, θαη ζα ελαληησζνύκε ζηελ όπνηα πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο γηα ζέζπηζε θαλόλσλ
ζηξαγγαιηζκνύ ηεο ειεύζεξεο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο (π.ρ. όηαλ ε αλαγθαία θαη ρξήζηκε θαηαγξαθή
κνξθνινγηθώλ, ξπζκνινγηθώλ θαη ηππνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο
ελόο ηόπνπ
κεηαηξέπεηαη ζε γεληθνύο, ππνρξεσηηθνύο ή πξνηεηλόκελνπο (λέν-παξαδνζηαθνύο) κνξθνινγηθνύο
θαλόλεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ζηείξα, κηκεηηθή αξρηηεθηνληθή ελόο «αλήζηθνπ» ηξόπνπ θαηαζθεπήο πνπ δελ
ζπλάδεη νύηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε θαη ζεσξία, νύηε κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή).
Αλάδεημε/πξνβνιή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ.
Θα επηκείλνπκε ζηελ αλά δηεηία πξνθήξπμε βξαβείσλ αξρηηεθηνληθήο από ηνλ .Α.Γ.Α..-Π.Δ.Α., θαη ζα
ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνδηθήο νξγάλσζεο Παλειιελίσλ Αξρηηεθηνληθώλ πλεδξίσλ (ε
κεγάιε ζπκκεηνρή ζην 11ν Π.Α.. θαλεξώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο).
Γηεπθόιπλζε άζθεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο από ηνπο λένπο κεραληθνύο.
Ζ απηόκαηε εγγξαθή ζην ζύιινγν, ε δηαξθήο δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζε
ζέκαηα αξρηηεθηνληθνύ ελδηαθέξνληνο, ε νξγάλσζε γξαθείνπ πιεξνθόξεζεο γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα,
ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηώλ κε βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα λέσλ (θαη όρη κόλν)
αξρηηεθηόλσλ γηα εύξεζε εξγαζίαο, απνηεινύλ ζηόρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα δνπιέςνπκε.
Ζ αλάπηπμε ζηελόηεξσλ ζρέζεσλ πιιόγνπ θαη Αξρηηεθηνληθώλ ρνιώλ,
θαη ε επαλαζύζηαζε θνξέα νξγάλσζεο γηα ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζην
Δπξσπατθό Πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ EUROPAN ζα είλαη από ηηο πξώηεο ελέξγεηέο καο.
Δμσηεξίθεπζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο κε εζηίαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ πινπνηεκέλνπ έξγνπ θαη
ζηελ δεκηνπξγία γόληκνπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο αξρηηεθηόλσλ – θνηλσλίαο , κε έκθαζε ζηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο «εθπαίδεπζεο» ησλ πνιηηώλ (πειαηώλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ) θαη κάιηζηα από ηελ
ζρνιηθή ειηθία.
Θα ζέζνπκε ζηόρνπο νξγάλσζεο πξνβνιώλ/παξνπζηάζεσλ/νκηιηώλ, δεκνζηεύζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ λα
απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζεζκνζεηήζνπκε ην πξόγξακκα «Αξρηηεθηνληθή
ζηα ρνιεία» ην νπνίν κε δηθή καο πξσηνβνπιία μεθηλήζακε πέξπζη.
ηελ ζεκεξηλή πξσηόγλσξε ζπγθπξία, ζαο πξνηξέπνπκε, λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εθινγέο.
Ζ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί κηα αλαινγηθόηεξε εθπξνζώπεζε ζηελ λέα
Αληηπξνζσπεία θαη ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ (από απηήλ πνπ έρνπκε ζήκεξα), θαζώο θαη ζην Γ.. ηνπ
Σκήκαηνο Αηηηθήο, εθπξνζώπηζε πνπ είλαη επηβεβιεκέλε.

Γελ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπκε ρσξίο ηελ ζηήξημή ζαο.

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΣΣΗΚΖ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
πνύδαζε
αξρηηεθηνληθή
ζηελ
Ομθόξδε.
πλεξγάηεο ζηε κειέηε ηεο Δ.Α.Υ.Α. γηα ηελ
πεδνδξόκεζε ηεο Γηνλπζίνπ Αεξνπαγήηνπ θαη ηεο
Απνζηόινπ Παύινπ. Απν ην 2005 δηαηεξεί ηελ
εηαηξεία
κειεηώλ
θαη
θαηαζθεπώλ
Lycabettus_Construct κε κειέηεο μελνδνρείσλ,
Νενθιαζηθώλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαηνηθίεο,
θαηαζηήκαηα θιπ.

ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ

ΑΜΠΑΚΟΤΜΚΗΝ ΓΑΜΗΑΝΟ ηνπ Βίθησξνο
Γηπι. Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. 1991
M. Arch. U.Penn. 1992,U.Des., U. Penn 1995
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο
Mέινο αξρηηεθηνληθνύ γξαθείνπ κειεηώλ
«ΑΚΚΜ - Αξρηηεθηνληθή & Αζηηθόο ρεδηαζκόο»,
καδί κε ηνπο: Γ. Καββαδά, Αζ. Καινγηάλλε.
d.abakoumkin@akkm.gr, www.akkm.gr

ΒΔΝΔΣΗΑΝΟΤ ΟΛΓΑ
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ (2002)
Οινθιήξσζε ην ΠΜ Φεθηαθέο Μνξθέο Σέρλεο
ηεο ΑΚΣ (2006) κε ππνηξνθία από ην ΗΚΤ,
εξγαδόκελε
παξάιιεια
σο
ειεύζεξνο
επαγγεικαηίαο. Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Σκήκα
Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο, κε ππνηξνθία ηνπ ηδξύκαηνο Χλάζε.
Έρεη παξνπζηάζεη ηελ έξεπλά ηεο ζε δηεζλή
ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδόζεηο. πκκεηέρεη
ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ Αξρηηέθηνλεο ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ,
όπνπ έρεη ζπλεπηκειεζεί ηα αθηεξώκαηα «Αξρηηεθηνληθή-ΥώξνοΚηλεκαηνγξάθνο» (η.53), «Αξρηηεθηνληθή θαη Φεθηαθή Σερλνινγία» (η.60),
«Αξρηηεθηνληθή Μηθξήο Κιίκαθαο» (η.65), «Αλαθαηαζθεπή θαη Πξνζζήθε»
(η.76), «Γεκνθηιείο Υώξνη» (η.79) θαη «Φεθηαθέο Υσξηθέο Δπεθηάζεηο»
(η.81). Δίλαη εθπξόζσπνο ηνπ ΣΔΔ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
πκβνπιίνπ Αξρηηεθηόλσλ ηεο Δπξώπεο (ACE) θαη ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν
ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities).

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ – ΜΑΡΑΝΣΖ ΔΦΖ

ΒΖΑΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΒΟΓΛΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ (ΜΑΣΑ)

ΒΡΟΤΒΑ ΑΝΣΗΓΟΝΖ
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ
Δηώλ 25, Διεύζεξε Δπαγγεικαηίαο

ΓΑΒΑΛΑ ΟΦΗΑ

ΓΔΧΡΓΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ΒΑΗΛΔΗΑ (ΝΑΝΤ)
Γελλήζεθε ην 1983.πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζηε
Πξόηππε Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Ρώκεο “La
Sapienza” (Prima facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni”),από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 2009.Έρεη
ζπλεξγαζηεί κε αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη κε
ηερληθή εηαηξεία, ζηελ Αζήλα. Δίλαη ειεύζεξνο
επαγγεικαηίαο θαη παξάιιεια είλαη κέινο ηνπ
Σ.Δ.Δ. ζην ηκήκα απζαηξέησλ. Γηδάζθεη ηελ ηηαιηθή
γιώζζα, έρεη θνηηήζεη ζε Ηδησηηθή ρνιή
Εσγξαθηθήο θαη θαηέρεη δίπισκα θιαζηθνύ
κπαιέηνπ από ηελ Αθαδεκία «VARNA» ζην ζύζηεκα «VAGANOVA»,
(Απξίιηνο 1995),θαζώο επίζεο θαη δίπισκα ρνξνύ από ηελ Ηζπαληθή
Κνηλόηεηα, (Ηνύληνο 1998).

ΓΑΛΗΑΝΖ ΦΧΣΖ
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1980. Μεγάισζε ζην
Άζηξνο Κπλνπξίαο όπνπ θαη νινθιήξσζε έσο θαη
ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αξρηηεθηνληθή
ζπνύδαζε ζην παλεπηζηήκην Università degli
Studi 'G. d'Annunzio' ζηελ Ηηαιία όπνπ έιαβε
ππνηξνθία θαη απνθνίηεζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ
αλαπαιαίσζε, ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζε. Έρεη
εξγαζηεί ζε ηερληθά γξαθεία κε επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ηόζν ζηνλ κειεηεηηθό όζν θαη ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. Σν 2007 ζπληδξύεη ηελ «Γ
Καηαζθεπαζηηθή» , κειεηεηηθή, κεζηηηθή θαη
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδεηαη έσο ζήκεξα. Παξάιιεια
εξγάδεηαη ζαλ θσηνγξάθνο - θσηνξεπόξηεξ ζε ζπλεξγαζία κε
εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο.

ΓΔΠΟΣΗΓΖ ΜΤΡΣΧ ηνύ Νηθνιάνπ
Γελλήζεθε ζηε Αζήλα ην 1970. Απόθνηηε ηνπ Α‟
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (1988).
Πηπρηνύρνο
ηεο
ECOLE
SPECIALE
ARCHITECTURE DE PARIS (1999).

D‟

Διεύζεξε επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί αξρηηεθηνληθό
γξαθείν ζηελ Αζήλα, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη
επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ.
Μέινο ΑΓΑ – ΠΔΑ 2000, κέινο Σ.Δ.Δ 2000.

ΓΔΠΟΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΑΡΓΤΡΖ
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη η. ζπλεξγάηεο ζε
κειέηεο μελνδνρείσλ ζην γξαθείν «. ΚΟΤΚΖ».
Μέινο ΔΠΑΔ Αζήλαο, ICOMOS, Αληηπξνζσπείαο
πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ – ΠΔΑ 19902011) θαη από ην 2008 Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΑΚ.
1995-2000
Σακίαο
&
2005-„07
Δηδηθόο
Γξακκαηέαο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ –
ΠΔΑ).
Δζεινληήο ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο
αγώλεο ηεο Αζήλαο ζηελ πνδειαζία

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ

ΔΓΓΛΔΕΟ ΚΧΣΑ

ΔΞΑΡΥΑΚΟ ΠΔΣΡΟ

ΕΑΦΔΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΕΔΡΒΑ ΟΦΗΑ

ΚΑΒΑΑΚΑΛΖ ΧΣΖΡΖ
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981. πνύδαζε
Αξρηηεθηνληθή ζην Oxford School of Architecture
(Oxford Brookes University) από ην νπνίν
απνθνίηεζε ην 2006. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο
ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ
θαη θαηαζθεπώλ κε ηελ επσλπκία INTELIGENT
ARCHITECTS AND CONSTRUCTORS.

ΚΑΛΟΚΤΡΖ ΚΑΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ)

ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΚΧΣΑ

Ζ Πόπε Καινθύξε είλαη Αξρηηέθησλ Μεραληθόο
ΔΜΠ (1987) θαη
ζήκεξα εξγάδεηαη ζηνλ Γήκν
Αζελαίσλ ζηε Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο
Παξαδνζηαθώλ θαη Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ ηνπ
Γήκνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα,
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη
αλάδεημε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαη
νηθηζκώλ
θαη έρεη ζπγγξάςεη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη
άξζξα
ζε πεξηνδηθά (π.ρ., «Αξρηηεθηνληθά
Θέκαηα», «Monumenta», θ.ι.π). Χο εξγαδόκελε
ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ήηαλ ππεύζπλε γηα δεθάδεο
κειέηεο απνθαηαζηάζεσο θαη πξνζηαζίαο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο
πεξηνρήο ησλ Αζελώλ, ελώ θαηά ην παξειζόλ, σο ειεύζεξε
επαγγεικαηίαο, έρεη αλαιάβεη κία πιεζώξα κειεηώλ αξρηηεθηνληθνύ
ραξαθηήξα. Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μεραλνιόγν Μεραληθό Αιθηβηάδε
Πξνβόπνπιν θαη έρνπλ δύν παηδηά. Απηή ηελ πεξίνδν νινθιεξώλεη ηελ
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ζην ΔΜΠ.

ΚΑΦΗΜΑΛΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ-ΔΛΗΝΑ
e-mail : kapsimali_elina@yahoo.com,
ηει. : 694 5153647
Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην 1979, είκαη Πηπρηνύρνο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο (Oxford School
of Architecture, Oxford Brookes University) κε
Bachelor of Arts, Graduate Diploma, Postgraduate
Diploma in Architecture θαζώο θαη Πηπρηνύρνο
Master of Arts in Architecture & Social Studies
(Master Αξρηηεθηνληθήο & Κνηλσληθώλ πνπδώλ).
Έρσ ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθά θαη δηεζλή
αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη έρσ ιάβεη κέξνο ζε
αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο. Σα ηειεπηαία έμη
ρξόληα αζρνινύκαη κε ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη
θαηαζθεπή νηθνδνκηθώλ έξγσλ, όπσο θηίξηα θαηνηθηώλ, θηίξηα γξαθείσλ,
εκπνξηθά θέληξα θαη μελνδνρεία.
Δίκαη κέινο ηνπ ΣΔΔ κε αξ. κεηξώνπ 99423, κέινο ζηελ ΔΠΑΔ ζην Γήκν
Αραξλώλ, θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνύιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

ΚΟΝΓΤΛΖ ΑΝΣΧΝΗΑ

ΚΟΤΡΔΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην 1972. Απνθνίηεζα από
ηελ Αξρηηεθηνληθή ην 1995 θαη ην 1997
νινθιήξσζα ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην
ζρεδηαζκό Γεκνζίσλ Κηηξίσλ γηα Αλζξώπνπο κε
Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ). Από ην 2004 έσο ην
2009, δηεηέιεζε Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην Δζληθό
Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Καηά ηα έηε 2000-2001 σο
Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνύζηνπ
ζπλεξγάζηεθα κε ην γξαθείν ην Michael Graves &
Associates
γηα
ην
Οιπκπηαθό
Υσξηό
Γεκνζηνγξάθσλ. Από ην 1998 δηαηεξώ Γξαθείν
Μειεηώλ. Παξάιιεια από ην 1997 κέρξη ην 2004
ππήξμα
ζπλεξγάηεο
ηνπ
Αιέμαλδξνπ
ακαξά, θαηόπηλ δηεηέιεζα
ύκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Γεκόζηαο
Δπηρείξεζεο Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΓΔΠΑΝΟΜ) ελώ από ην
2007 κέρξη θαη ην 2010 ππήξμα Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ
Αζελαίσλ.
Ζ θνηλσληθή κνπ δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη ηε ζέζε κνπ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Ηδξύκαηνο Γ. & Αηθ. Υαηδεθώλζηα, ην νπνίν πεξηζάιπεη,
αλαηξέθεη θαη εθπαηδεύεη άπνξα θαη νξθαλά παηδηά.

ΛΑΨΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην
Λύθεην Delasalle θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ
ζην ηκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ρώκεο. Έρεη δηαηειέζεη ειεγθηήο κεραληθόο ζε
πνιιά ηερληθά γξαθεία ζηελ ΞΔΝΗΑ Α.Δ θαη κέρξη
ζήκεξα ζηνλ Δ.Ο.Σ. αζθώληαο παξάιιεια
ειεύζεξν επάγγεικα.

ΜΑΚΡΖ ΓΗΑΝΝΖ

ΚΡΟΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ο Γεκήηξεο Κξνθίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην
1967. πνύδαζε Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ζην
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν από ην νπνίν
απνθνίηεζε ην 1992. Σν 1996 νινθιήξσζε ηηο
Μεηαπηπρηαθέο ηνπ πνπδέο ΜΑ IoAAS University
of York, UK. ήκεξα δηαηεξεί εηαηξεία κειεηώλ.

ΜΑΚΡΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ
Γελλεκέλε
ζηελ
Αζήλα,
ζπνύδαζα
παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή.
Απνθνίηεζα ην
επαγγεικαηίαο.

2005

θαη

είκαη

ζην

ειεύζεξνο

ΜΗΥΑΛΟΛΗΑΚΟΤ ΓΡΖΓΟΡΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ
Γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζα ζην
παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή.
Απνθνίηεζα ην 2005 θαη είκαη ειεύζεξνο
επαγγεικαηίαο.

ΜΠΑΦΔ ΥΡΖΣΟ

ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ ΜΔΛΔΣΖ

ΝΗΣΖ ΑΝΝΑ ηνπ ηπιηαλνύ

ΝΟΣΑΡΑ ΑΝΣΧΝΖ

www.annaniti.com email niti@annaniti.com
ηει. 210 8656524
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. (1986). Διεύζεξε
επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί γξαθείν ζηνλ Άγην
ηέθαλν Αηηηθήο, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη
επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ. Μέινο Δ.Π.Α.Δ.
Δίλαη δηεπζύληξηα ηνπ θιάδνπ ζρεδηαζηώλ δνκηθώλ
έξγσλ θαη θαζεγήηξηα αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ,
νηθνδνκηθήο θαη ζρεδηαζηηθώλ πξνγξακκάησλ κε
Ζ/Τ, ζηηο ζρνιέο ΑΚΣΟ.

ΝΣΟΡΗΕΑ ΝΗΚΟΛΑ
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο IUAV.
Αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή
ζύλζεζε θαη κε ηε κειέηε αλαζηήισζεο
λενθιαζηθώλ θηηξίσλ θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε
εηαηξηθνύ ζηόινπ θαηαζηεκάησλ.
Έρεη γξάςεη 2 βηβιία γηα ηα λενθιαζηθά θηίξηα.
Έξγα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα θπξηόηεξα
πεξηνδηθά αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο.
Έρεη δηαηειέζεη 8 ρξόληα ζηελ ΔΠΑΔ θαζώο θαη
κέινο ζην ζπκβνύιην πνιενδνκίαο ηνπ Γ.
Αζελαίσλ θαη ζηε Ννκαξρία Πεηξαηά.

ΞΤΝΟΜΖΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ
Ζξώο Κσλζηαληνπνύινπ 32, 13122 - Αζήλα,
ηει.: 6932760660, fax :2105748592,
e-mail : bxyno@tee.gr
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1957, είλαη Πηπρηνύρνο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο (1980) θαη
κέινο ηνπ ΣΔΔ κε α.κ. 35665. Δίλαη κειεηεηήο κε
πηπρίν Γ‟ ηάμεο θαη. (06) αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ
θηηξηαθώλ έξγσλ & Γ‟ ηάμεο θαη. (07) εηδηθώλ
αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ. Γηαηεξεί αξρηηεθηνληθό
γξαθείν κειεηώλ
θαη επηβιέςεσλ έξγσλ ηνπ
ηδησηηθνύ
ηνκέα, ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια
ζηελ ζύληαμε αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ έξγσλ
δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα κεηξώα ησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. Δίλαη θαη έρεη δηαηειέζεη
κέινο ηεο Α΄ βάζκηαο θαη ηεο Β' βάζκηαο Δ.Π.Α.Δ., θαζώο θαη ηνπ .Υ.Ο.Π.
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο σο εθπξόζσπνο ηνπ ΑΓΑ θαη ηνπ ΣΔΔ. Δίλαη
κέινο ησλ επηηξνπώλ γηα ηελ ρνξήγεζεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο
ηνπ ΣΔΔ θαζώο επίζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηνπ ΤΠΠΟ ζε Δπηηξνπέο
Γηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Πνιηηηζκνύ θαη
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΣΔΔ. Μέρξη ζήκεξα είλαη Πξόεδξνο ηεο
Αληηπξνζσπίαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ-ΠΔΑ).

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΡΔΑ

ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

Ο Παπαδόπνπινο Ν. Αλδξέαο γελλήζεθε ζηελ
Αζήλα ην 1972. Απνθνίηεζε από ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην
1999 νινθιήξσζε ηηο Μεηαπηπρηαθέο ηνπ
ζπνπδέο Diploma in Urban Design, Herriot-Watt
University, Edinburgh, Scotland, UK. ήκεξα
δηαηεξεί γξαθείν κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ. Έρεη
εθιεγεί ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ), έρεη
δηαηειέζεη 4 ρξόληα κέινο ζηελ
ΔΠΑΔ
θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνπιίνπ
ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. σο εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ). Δίλαη παληξεκέλνο θαη έρεη ηξία παηδηά.

ΠΑΣΑΓΔΛΖ ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1969.
πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Δζληθό Μεηζόβην
Πνιπηερλείν
θαη
έθαλε
Γηαπαλεπηζηεκηαθό
Μεηαπηπρηαθό
Γίπισκα
Δμεηδίθεπζεο
ζηε
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ATHENS MBA) ηνπ
Δ.Μ.Π –Ο.Π.Α. Αζρνιήζεθε κε κειέηε ζην Νέν
Αεξνδξόκην Αζελώλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη κε
management ζε κεγάιε εηαηξία. Από ην 2002
είλαη κόληκε ππάιιεινο ζηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο &
Αλζ. Γηθαησκάησλ. Μέινο ΑΓΑ ,ΣΔΔ,
ΔΜΓΤΓΑ, ΓΑΚΔ Τπ. Γηθαηνζύλεο. Παληξεκέλε, κεηέξα 2 αγνξηώλ.

ΠΗΔΡΡΑΣΟΤ ΟΦΗΑ ΝΔΚΣΑΡΗΑ
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1976. πνύδαζε Αξρηηέθησλ
Μεραληθόο ζην University of East London θαη South
Bank U.K. από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 2003.
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν
αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ.

ΠΟΤΛΟΤΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΑΚΚΑ ΘΖΒΑΗΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ

ΣΡΟΤΜΠΟΤ ΑΝΝΑ

ΣΔΝΔΓΗΟ ΓΗΑΝΝΖ

ΥΑΟΜΔΡΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ

ΥΔΗΡΥΑΝΣΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΑΞΗΛΗΘΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΓΚΛΔΓΚΛΑΚΟΤ ΑΝΝΑ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΧΚΡΑΣΖ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ
(ΠΔΛΛΑ)
ΣΔΥΝΟΓΟΜΖΖ - Άλλα Καλειινπνύινπ-Αξρηηέθησλ Μεραληθόο
Μειέηε, θαηαζθεπή θαη αλαθαίληζε. Σαθηνπνηήζεηο θαη λνκηκνπνηήζεηο.
Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 20082011.
Βεληδέινπ 116 Γηαλλληηζά 58100
2382 0 27444 697 47 32 774, annakanellopoulou@yahoo.gr

ΛΑΕΑΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ
(ΖΜΑΘΗΑ)

ΜΑΝΣΗΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)
Γελλήζεθε ην 1978 ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Σκήκα
Αξρηηεθηόλσλ Μερ/θώλ ηνπ Α.Π.Θ. ην 2002. Βξαβεύηεθε από ην Σ.Δ.Δ. σο
1ε ζε βαζκνινγία θνηηήηξηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σν 2004
παξαθνινύζεζε ζηε Βαξθειώλε ην εκηλάξην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ηεο Δ.Δ. Leonardo da Vinci. Σν 2005 απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα
Δηδίθεπζεο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ από ην Α.Π.Θ. Σν δηάζηεκα 2002 –
2010 απαζρνιήζεθε σο κόληκε ζπλεξγάηεο ζε κειεηεηηθέο εηαηξείεο ηεο
Θεζζαινλίθεο (Υξήζηνο Κνπινπθνύξεο & πλεξγάηεο, ΜΔΣΔ ΤΜ
Α.Δ.). Από ην 2005 δηαηεξεί Γξαθείν Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ θαη Μειεηώλ
Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.
Γηεηέιεζε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ πνπδαζηώλ Αξρηηεθηνληθήο,
εθπξόζσπνο θαη εθιέθηνξαο ηνπ ..Α. ζηε Φνηηεηηθή Έλσζε Α.Π.Θ. θαη
ζηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο.
ήκεξα είλαη κέινο ηνπ
πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο, ηνπ Μεηξώνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ πιιόγνπ
Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Από ην 2008
εθιέγεηαη κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Αξρηηεθηόλσλ.

ΜΑΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΜΑΡΗΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΑ)
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)
Δίκαη αξρηηέθηνλαο, απνθνίηεζα από ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο ην 2006, έθαλα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία κε
αληηθείκελν
ηε
βηνθιηκαηηθή
αξρηηεθηνληθή.
Δπαγγεικαηηθά
δξαζηεξηνπνηνύκαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Δίκαη εθιεγκέλν κέινο, ηακίαο
ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο.

ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΣΟΝΗΑ)
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΜΟΡΦΟΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΕΑΦΔΗΡΖ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)
Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε ην 1969. πνύδαζα αξρηηεθηνληθή ζην
Α.Π.Θ. θαη αλαζηήισζε ζην Bamberg ηεο
Γεξκαλίαο.
Δηδηθεύηεθα
ζηελ
πνιενδνκία,
ρσξνηαμία, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη
ην
βηνκεραληθό ζρεδηαζκό. Μεηείρα σο εηζεγεηήο ζε
ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, αξρηηεθηνληθή θαη
αλάπηπμε. πλεξγάζηεθα, κεηαμύ άιισλ, κε ην
γξαθείν ηνπ Γ. ηκώλε ζε ζεκαληηθά έξγα ηεο
πόιεο κνπ όπσο Αξραηνινγηθόο πεξίπαηνο,
Αλάπιαζε πεξηνρήο Σζηλάξη, ΒΗ.Λ.ΚΑ θ.α. Από ην
2001 εξγάζηεθα ζηελ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ
Διεπζεξίνπ - Κνξδειηνύ. ήκεξα εξγάδνκαη ζηελ
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνύ Δπόζκνπ. Δίκαη πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ
Γαιαηηζηέσλ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ.

ΠΑΛΑΝΣΕΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΔΒΔΛΤΝ)
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)
ηει. : 2310 280279 (γξαθείν) / 6944 89 80 81
e- mail : evelynpapa@ath.forthnet.gr
Γελλήζεθε ζηε Καβάια ην 1954. Απόθνηηε ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Μέινο
ΣΔΔ ην 1980. Δίλαη ειεύζεξε επαγγεικαηίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε ζύληαμε
& επίβιεςε κειεηώλ ηδησηηθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπή ηνπο. Σν 1985
ζύληαμε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην Γηαγσληζκό θαηαζθεπήο Κέληξνπ
Τγείαο Ν. Μνπδαληώλ Υαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηερληθό Γξαθείν Γ.
Παξάζρνπ - Ζ. ηδεξόπνπινπ.
•2010 : αληηπξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ),
•2009 : κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο ΑΓΑ-ΠΔΑ (2009),
•2008 - 2010 : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Αλαηνιηθήο
Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο
(ΑΘ),
•2000 : εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ ηερληθνύ γξαθείνπ Πνηεξόπνπινπ (Αζήλα)
γηα κειέηε, έξεπλα θαη θαηαζθεπή Οιπκπηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ baseball,
softball, hockey,badminton θαη ηνμνβνιίαο,
•1996 – 2004 : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο
(ΑΘ),
•1994 – 1996 : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Λαγθαδά
Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ΣΔΔ/Σ.Κ.Μ.

ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΠΟΛΤΓΧΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ
(ΥΑΛ/ΓΗΚΖ)
πνύδαζα ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ ηεο
Πνιπηερληθήο
ρνιήο
ηνπ
ΑΠΘ(1990).
-Δίκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο από ην 1990,
κειεηεηήο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ έξγσλ.
• Αζρνινύκαη θπξίσο κε εθπόλεζε κειεηώλ
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη κε επίβιεςε
– θαηαζθεπή ηδησηηθώλ έξγσλ.
•Έιαβα
κέξνο
ζαλ
ζπλεξγάηεο
ζε
αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθό.(1998, Γηεζλήο δηαγσληζκόο
κε ζέκα «Αλαβίσζε ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ηνπ
Βαηεξιώ θαη πεξηβάιισλ ρώξνο»).
• Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ
Θεζζαινλίθεο .Α.Θ.

ΡΑΛΛΖ ΑΝΣΧΝΖ
(ΠΗΔΡΗΑ)

ΡΑΛΛΖ ΒΑΗΛΖ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)
ηει. 2310280650 θηλ. 6937911219
Πξαζαθάθε 9, Θεζζαινλίθε
Vas_rallis@hotmail.com
ΣΠΟΥΔΕΣ
•Σξηεηήο θνίηεζε Πνιπηερλείν Γέλνβαο θαη
Μηιάλνπ, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο
•Απόθνηηνο Α.Π.Θ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο) Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, 1980
WORK EXPERIENCE
•Δξγαζία σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, κειέηεο
- θαηαζθεπέο ηδησηηθώλ έξγσλ.

ΣΗΚΧΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ
(ΘΔ/ΝΗΚΖ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
ΕΔΡΝΗΓΖ ΝΗΚΟ
(ΞΑΝΘΖ )

ΜΠΑΛΟΤΖ ΜΑΡΗΑ
(ΓΡΑΜΑ)

ΥΑΛΑΣΗΓΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ
(ΚΟΜΟΣΖΝΖ)

ΕΑΡΚΑΓΑ ΝΗΚΟ
(ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ)

ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΟΦΗΑ
(ΚΑΒΑΛΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΡΟΜΠΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ
(ΦΛΧΡΗΝΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΖΠΔΗΡΟΤ
ΓΚΟΤΝΖ ΒΑΗΛΖ
(ΗΧΑΝΝΗΝΑ)

ΚΑΣΑΝΟ ΝΗΚΟ
(ΠΡΔΒΔΕΑ)

ΛΗΟΝΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
(ΠΡΔΒΔΕΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΘΔΑΛΗΑ
ΑΜΑΝΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ
(ΛΑΡΗΑ)

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΗΑΝΝΖ
(ΜΑΓΝΖΗΑ)

ΥΑΛΔΒΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
(ΜΑΓΝΖΗΑ)

ΚΑΣΗΦΟΤ ΜΑΡΗΑ
(ΚΑΡΓΗΣΑ)

ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ
(ΚΑΡΓΗΣΑ)

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΝΗΚΟ
(ΛΑΡΗΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ
ΚΟΦΗΓΑ ΒΑΗΛΖ
(ΛΔΤΚΑΓΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ
(ΑΥΑΗΑ)

ΠΑΠΑΛΔΞΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
(ΑΥΑΗΑ)

Απνθνίηεζα από ηελ αξρηηεθηνληθή ζρνιή ηνπ
Universita‟ degli studi di Napoli “ Federico II ” ηεο
Ηηαιίαο. Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ Δ.Α.Π. ζην
ηκήκα „‟ ρεδηαζκόο Φσηηζκνύ θαη Πνιπκέζα „‟.
Από ην 2008 είκαη κέινο ηνπ Σερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο,
ηνπ
πιιόγνπ
Αξρηηεθηόλσλ Ν. Αραΐαο θαη ηεο Παλειιήληαο
Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ. Αζρνινύκαη κε ηελ
αξρηηεθηνληθή ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο,
αιιά θαη ζε ηερληθά γξαθεία θαη εηαηξείεο κε
αληηθείκελν ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή θαηνηθηώλ, γξαθείσλ,
εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη θηηξίσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ. Παξάιιεια ε
ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαηεπζύλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ζθελνγξαθίαο ζεαηξηθώλ έξγσλ ύζηεξα από ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ
Δηαηξεία Θεάηξνπ θαη Σέρλεο από ην 2008 έσο ζήκεξα. Από κηθξή ειηθία
ζπκκεηείρα ζε εηθαζηηθέο νκάδεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, επίζεο ζε
εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνύο δσγξαθηθήο ζε ηνπηθό θαη παλειιήλην επίπεδν.

Πηπρηνύρνο ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
I.U.A.V ηεο Βελεηίαο, κε 2 ρξόληα παξαθνινύζεζεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ.
Φνηηεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ
Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, „‟Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Πόιεσλ θαη
Κηηξίσλ‟‟. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Παλειιήληαο
Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Πάηξα ηνλ Ηνύλην
ηνπ 2013. πκκεηνρή ζε αξθεηνύο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο αλά ηελ
Δπξώπε. ύληαμε θαη επίβιεςε δηαθόξσλ κειεηώλ ζην Αξρηηεθηνληθό
Γξαθείν Παπαιεμάηνο ζην νπνίν εξγάδνκαη θαη ζπλερίδσ ηελ πνξεία ηνπ.

ΚΑΡΒΔΛΖ ΕΑΦΔΗΡΖ
(ΑΓΡΗΝΗΟ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΚΤΡΟΓΖΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ
(ΦΘΗΧΣΗΓΑ)

ΕΔΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΖ
(ΦΘΗΧΣΗΓΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ
(ΑΡΓΟΛΗΓΑ)

ΡΟΤΜΠΑΚΟ ΓΗΧΡΓΟ
(ΛΑΚΧΝΗΑ)

ΘΧΓΖ ΓΗΑΝΝΖ
(ΚΟΡΗΝΘΟ)

ΠΑΠΑΜΗΚΡΟΤΛΖ ΓΗΑΝΝΖ
(ΜΔΖΝΗΑ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΒΔΡΒΔΝΗΧΣΖ ΝΗΚΟ
(ΜΤΣΗΛΖΝΖ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΓΗΑΝΝΗΚΟΤΡΖ ΑΝΣΧΝΖ
(ΓΧΓ/ΝΖΑ)

ΣΟΤΜΑΚΗΓΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ
(ΚΤΚΛΑΓΔ)

ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ
(ΚΤΚΛΑΓΔ)

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΡΖΣΖ
ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)

ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
(ΡΔΘΤΜΝΟ)
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1999-2005)
Έηνο γέλλεζεο : 1980_ηόπνο γέλλεζεο : Υαληά – Κξήηε.
ΜSc “Economics and Techniques for the Conservation of the
Architectural and Environmental Heritage.” Università IUAV di Venezia
(2005-2006)
(2007-ζήκεξα) γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ Ρέζπκλν – Κξήηεο.
κέινο ΣΔΔ : 2005_ κέινο αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ πεξηθεξεηαθνύ ηκήκαηνο
Γπηηθήο Κξήηεο : 2010.

ΚΑΣΗΚΑΡΟ ΓΖΜΖΣΡΖ
(ΥΑΝΗΑ)
ΚΑΣΗΓΟΝΗΧΣΑΚΖ ΝΣΗΝΟ
(ΛΑΗΘΗ)

ΒΔΕΤΡΑΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ
(ΥΑΝΗΑ)

