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Επιςτημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική δραςτηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία    (2003-2013) 
Όνομα, ειδικότητα, θζςη ςτο ίδρυμα :  Γεϊργιοσ Κων. Γιαννίτςαρθσ, δρ αρχιτζκτων μθχανικόσ, 

                                   Επίκουροσ Κακθγθτισ - χολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΕΜΠ. 
Εργαςτήριο / Σομζασ :  Εργαςτιριο Αρχιτεκτονικισ Μορφολογίασ & Ρυκμολογίασ / 

                  Σομζασ Ι – Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ 

 

πουδζσ : 
1. Αρχιτζκτων μθχανικόσ, Ανωτάτθ χολι Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ   (1978) 
2. Διδάκτωρ    μθχανικόσ, Ανωτάτθ χολι Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ   (2000) 

 

Εκπαιδευτικό ζργο:  Διδαςκαλία ςε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 
Ι.   υμμετοχή ςε διδακτικζσ ομάδεσ προπτυχιακϊν μαθημάτων. 
1) Τποχρεωτικό μάκθμα 4ου εξαμινου:  Αρχιτεκτονικζσ αποτυπϊςεισ. 
2) Τποχρεωτικό μάκθμα 5ου εξαμινου:  Αρχιτεκτονικι ανάλυςθ παραδοςιακϊν κτθρίων και 

ςυνόλων. 
3) Τποχρεωτικό μάκθμα 5ου εξαμινου:  Ιςτορία αρχιτεκτονικισ – Μοντερνιςμόσ. 
4) Τποχρεωτικό μάκθμα 6ου εξαμινου:  Αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ – Ενταξθ ςφγχρονου κτθρίου 

ςε παραδοςιακό περιβάλλον υψθλοφ βακμοφ προςταςίασ. 
5) Κατ’επιλογιν μάκθμα 5ου εξαμινου:  Μορφολογικι ανάλυςθ ζργων ςφγχρονθσ 

αρχιτεκτονικισ. 
6) Κατ’επιλογιν μάκθμα 6ου εξαμινου:  Κάλυψθ χϊρου μεγάλου ανοίγματοσ. 
7) Κατ’επιλογιν μάκθμα 7ου εξαμινου:  Κριτικι ζνταξθσ ςφγχρονου κτθρίου ςε ιςτορικό 

περιβάλλον. 
8) Κατ’επιλογιν μάκθμα 7ου εξαμινου:  Ναοδομία. 
9) Κατ’επιλογιν μάκθμα 8ου εξαμινου:  Καταςκευαςτικι ανάλυςθ και επζμβαςθ ςε 

παραδοςιακό κτίςμα (Αφορά ςυμμετοχι ςτο μάκθμα του Εργαςτθρίου Οικοδομικισ, κατά 
τθν αποτφπωςθ ςτον τόπο του κτθρίου) 

ΙΙ. Επίβλεψη διαλζξεων και διπλωματικϊν εργαςιϊν, καθϊσ και ςυμμετοχή ςε αντίςτοιχεσ    
     εξεταςτικζσ επιτροπζσ. 

Επίβλεψθ ςυνολικά δζκα (10) ςπουδαςτικϊν διαλζξεων,  και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 
διδάςκοντεσ δζκα (10) διπλωματικϊν εργαςίων. υμμετοχι ςε επιτροπζσ εξζταςθσ 
δεκαοκτϊ (18) διαλζξεων και είκοςι ενόσ (21) διπλωματικϊν εργαςιϊν. 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 
Ι.   Διατμηματικό πρόγραμμα: υντήρηςη – Αποκατάςταςη μηνημείων. 
1) υμμετοχι ςτθν άςκθςθ:  Αποτφπωςθ – Σεκμθρίωςθ και τερζωςθ κτθρίου. 
2) Διάλεξθ με κζμα:   Οι νερόμυλοι τθσ Ευρυτανίασ. 
3) υμμετοχι ςε εξεταςτικζσ επιτροπζσ ςπουδαςτικϊν εργαςιϊν. 
ΙΙ.  Διδακτορικζσ διατριβζσ. 

υμμετοχι ςε τζςςερεισ (4) επταμελείσ επιτροπζσ διδακτορικϊν διατριβϊν που ζχουν 
ολοκλθρωκεί και ςε τζςςερεισ (4) τριμελείσ επιτροπζσ διατριβϊν υπό εκπόνθςθ. 

 
 
 

(2004-2012) 
 

(2003-2013) 
(2007-2013) 

 
(2004-2011) 
(2003-2006) 

2012) 
(2004-2005) 
(2004-2007) 

 
(2009-2012) 

 
 

(2004-2008) 
 
 
 
 
 
 
 

(2007) 
(2012) 

υγγραφή διδακτικϊν βιβλίων, ςημειϊςεων:   (αρικμόσ, ενδεικτικι αναφορά των ςθμαντικότερων) 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δθμοςιεφςεων είναι δεκατζςςερισ (14), από τισ οποίεσ κατά τθν 
τελευταία δεκαετία ζχουν πραγματοποιθκεί οι δζκα (10): 

1) «Θ ελλθνικι μεταπολεμικι αρχιτεκτονικι»   
άρκρο ςτο περιοδικό Αρχαιολογία, τεφχοσ 106/2008 

2) « Ο Εβλιά Σςελεμπί και τα οκωμανικά κτιρια του Καρπενθςίου»  -  Πρακτικά ςυνεδρίου: 
Θ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΕΛΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΓΘΣΩΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΑ Ω ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΜΑ.  

3) «Θ εξζλιξθ τθσ καταςκευισ ςτα παραδοςιακά κτιρια Ευρυτανίασ» - Πρακτικά ςυνεδρίου 
θλεκτρονικισ μορφισ:  ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ. 

4) «Θ Αρχοντικά οικία του Διμου Αγράφων»  - Πρακτικά ςυνεδρίου: 
ΣΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΙΣΟΡΙΑ. 

5) «Θ ςυνειςφορά των Θπειρωτϊν τεχνιτϊν ςτθν οικοδόμθςθ των ορεινϊν κοινοτιτων τθσ 
τερεάσ Ελλάδασ» - Πρακτικά ςυνεδρίου ςε θλεκτρονικι μορφι:  Θ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
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(2008) 
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(2009) 
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6) «Οι παλαιζσ οικίεσ του Διμου Δομνίςτασ»  - Πρακτικά ςυνεδρίου:   
ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΟΜΝΙΣΑ. 

7) «Θ αρχοντικι οικία του Διμου Αγράφων»  - Πρακτικά ςυνεδρίου: 
 ΣΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΣΘ ΙΣΟΡΙΑ. 

8) «Θ παραδοςιακι αρχιτεκτονικι τθσ Ευρυτανίασ»  -  Ζκδοςθ βιβλίου. 
9) «Watermills of Euritania, Greece»  - Άρκρο ςτο περιοδικό (No 85,December2012) τθσ  

διεκνοφσ εταιρίασ: TIMS (The International Molinological Society) που περιλαμβάνει  τα 
πορίςματα του προαναφερκζντοσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ: ΟΙ ΤΔΡΟΜΤΛΟΙ ΣΘ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ. 

10) «Ο ναόσ τθσ Αγίασ Σριάδασ Καρπενθςίου»   
 Αρκρο ςτον τόμο:   ΕΚΚΛΘΙΕ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΑΛΩΘ   τ. 7/2012. 

 
(2011) 

 
(2011) 
(2010) 

 
 

(2012) 
 

(2012) 

Ερευνητικό ζργο –  Ερευνητικά προγράμματα: 
Εκπόνθςθ ςυνολικά επτά (7) επιςτθμονικϊν ερευνϊν, από τισ οποίεσ τισ τζςςερισ (4) τθν 
τελευταία δεκαετία. 

1) Ο ναόσ  τησ  Παναγίασ  ςτη  Γαβαλοφ  Αιτωλοακαρνανίασ,   (ιςτορικι ζρευνα και  αρχιτεκτο-
νικι αποτφπωςθ του κτθρίου – ςφνταξθ τεφχουσ για τθν κιρυξθ του ωσ μνθμείου), ςε 
ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα Η.Πιττακίδθ. Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ τθσ ζρευνασ που 
εκπονικθκε με ιδιωτικι χρθματοδότθςθ : Γ.Γιαννίτςαρθσ. 

2) Η αρχιτεκτονική τησ μονήσ Προυςοφ Ευρυτανίασ, (ιςτορικι ζρευνα και αρχιτεκτονικι 
αποτφπωςθ του ιςτορικοφ ςυγκροτιματοσ – ςφνταξθ τεφχουσ). Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ 
τθσ ζρευνασ που  εκπονικθκε με αυτοχρθματοδότθςθ,   Γ.Γιαννίτςαρθσ. 

3) Ο ναόσ τησ Αγίασ Τριάδασ Καρπενηςίου,  (ιςτορικι ζρευνα και αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ). 
Επιςτθμονικοί υπεφκυνοι τθσ ζρευνασ: Γ. Γιαννίτςαρθσ & Ι. Καρατηόγλου δρ. αρχιτζκτων, 
επίκουροσ κακθγθτισ ΑΚΣ. Θ ζρευνα εκπονικθκε με αυτοχρθματοδότθςθ. 

4) Οι υδρόμυλοι τησ Ευρυτανίασ ,  Ερευνθτικό πρόγραμμα το οποίο εκπονικθκε ςτο πλαίςιο 
τθσ Βαςικισ  Ζρευνασ του ΕΜΠ (Π.Ε.Β.Ε. 2009), με ποςό χρθματοδότθςθσ 15.000 €. 
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Γ. Γιαννίτςαρθσ. 

 
 
 
 
 

(2004-2005) 
 
 
 

(2004-2007) 
 
 

(2008-2009) 
 
 

(2010-2011) 

Ερευνητικό ζργο κατατεθειμζνο ςτη βιβλιοθήκη τησ χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικϊν ΕΜΠ: 

 
1. Βιβλίο: «Θ Παραδοςιακι Αρχιτεκτονικι τθσ Ευρυτανίασ». 
2. Σεφχοσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ: «Οι υδρόμυλοι τθσ Ευρυτανίασ». 

 
(2012) 
(2013) 

Εφαρμοςμζνο επιςτημονικό  ζργο: 
 
Ι.    Αρχιτεκτονικό ζργο: 

Εκπόνθςθ ςυνολικά ςαράντα  (42) αρχιτεκτονικϊν μελετϊν, από τισ οποίεσ οι τριάντα τζςςερισ 
(35) εκπονικθκαν ατομικά και οι  επτά (7) ςε ςυνεργαςίεσ. Οι μελζτεσ που αφοροφν το ελλθνικό 
δθμόςιο είναι δζκα εννζα (19) και οι είκοςι τρεισ (23) ιδιϊτεσ.  Σθν τελευταία δεκαετία 
εκπονικθκαν  δζκα (10) μελζτεσ που αφοροφν καταςκευζσ κτθρίων, αποκαταςτάςεισ ιςτορικϊν 
κτθρίων, κακϊσ και διαμορφϊςεισ υπαικρίων χϊρων, που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: 

1) Καταςκευι τουριςτικοφ ςυγκροτιματοσ ςτουσ Κορυςχάδεσ Ευρυτανίασ. 
2) Αποκατάςταςθ και μετατροπι παραδοςιακοφ κτθρίου ςε χϊρου πολλαπλϊν χριςεων, ςτθ 

αγιάδα Θεςπρωτίασ, ςε ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα Η. Πιττακίδθ. 
3) Αποκατάςταςθ του ιςτορικοφ ςχολείου ςτο Νόςτιμο Ευρυτανίασ. 
4) Ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Κεφαλοβρφςου Καρπενθςίου, ςε ςυνεργαςία με τθν αρχιτζκτονα Α. 

Δαμαλά.  
5) Αποκατάςταςθ και μετατροπι παραδοςιακϊν κτθρίων ςε τουριςτικό κατάλυμα ςτο Βοφτυρο 

Ευρυτανίασ, ςε ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα Η. Πιττακίδθ. 
6) Αποκατάςταςθ παραδοςιακοφ κτθρίου και προςκικθ κατ’επζκταςθ για τθ δθμιουργία 

τουριςτικοφ ςυγκροτιματοσ, ςτο Μπατςί τθσ Άνδρου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρχιτζκτονεσ Γ. 
Προκοπίου, Η. Πιττακίδθ και Ε. Οικονομοποφλου. 

7) Επιςκευι νερόμυλου και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ςτθ Χρφςω Ευρυτανίασ. 
8) Καταςκευι πολυκατοικίασ ςτθ Νίκαια Πειραιϊσ, ςε ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα  

Δ. Ηαχαράτο. 
9) Καταςκευι μονοκατοικίασ ςτο Νζο Μικρό Χωριό Ευρυτανίασ 
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(2003) 
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(2010) 
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10) Δθμιουργία τεςςάρων (4) οικολογικϊν πάρκων ςτο Διμο Καρπενθςίου Ευρυτανίασ, ςε  

ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα Κ. Μωραΐτθ. 
ΙΙ.   Δημοςιεφςεισ αρχιτεκτονικοφ ζργου: 
1. B’ βραβείο ςυμμετοχισ ςε αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό για το δθμαρχείο Κθφιςιάσ (αρχιτζκτονεσ:  
        Σ. Μπίρθσ, Δ. Μπίρθσ, Γ. Μακρισ& ςπουδαςτζσ: Γ. Γιαννίτςαρθσ, Ν. Γαλάνθ),  
         ςτο περιοδικό Αρχιτεκτονικά Θζματα, τεφχοσ 12/1978. 
2. Ζπαινοσ ςε αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό Κατοικίασ και Ιδεϊν Κατοικίασ, ςε ειδικι ζκδοςθ του 

ΤΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 

 
 
(2013) 

 
 
 

(1978) 
 
(1984) 

Αναφορζσ του ζργου από τρίτουσ: (Πρόκειται για αναφορζσ που περιλαμβάνονται ςε βιβλία και περιοδικά) 

 

1. Γ. Γιαννίτςαρθσ κά. ,  «Θ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΟΤ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ», διάλεξθ τελειόφοιτων 
χολισ αρχιτεκτόνων μθχανικϊν ΕΜΠ, Ακινα. 
Νίκοσ Χολζβασ, «Ο ΑΡXΙΣΕΚΣΩΝ ΠΑΝΟ ΣΗΕΛΕΠΘ (1895-1976)», διδακτορικι διατριβι, Θεςςαλονίκθ, 
ςελ. 395. 

2. Γ. Βλάχοσ, Γ. Γιαννίτςαρθσ, Ε. Χατηθκϊςτα, «Θ ΣΕΓΑΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΘΝ ΑΘΘΝΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 192-1940. ΠΡΟΦΤΓΙΚΕ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΣΟΤ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ», Αρχιτεκτονικά 
κζματα τ.12/1978, ςελ. 117-124. 
Δ. Φιλιππίδθσ, «ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ», Ακινα, ςελ. 430. 

3. Γ. Γιαννίτςαρθσ, «Θ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΘ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ», Διατριβι ΕΜΠ. 
Κ. Παπαϊωάννου, «ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΠΙΣΙ», Ακινα, ςελ. 199. 

4. «International Molinology...The article is written by Georgios Giannitsaris, School of Architecture 
NTUA, Athens…»  
Stephanie Bourke, Grist to the Mill (The newsletter of the Mills & Millers of Ireland),  
άρκρο ςτο τεφχοσ 23/2013, ςελ.17. 

5. Γ. Γιαννίτςαρθσ, Ν. Βρυνιϊτθσ, «Ο ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΡΑΘΟΤ ΑΓΡΑΦΩΝ», Εκκλθςίεσ ςτθν 
Ελλάδα μετά τθν Άλωςθ, τ.6, Ακινα, ςελ.89. 
Ι. Καράνθ, «Ο ΝΑΟ ΚΟΙΜΘΕΩ ΣΘ ΘΕΟΣΟΚΟΤ ΣΘ ΧΡΤΩ ΑΓΡΑΦΩΝ», Εκκλθςίεσ ςτθν Ελλάδα μετά τθν 
Άλωςθ, τ.7, Θεςςαλονίκθ, ςελ.89. 

6. Γ. Γιαννίτςαρθσ, «Θ ΧΟΛΘ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΡΓΟΙ ΚΑΡΑΙΚΑΚΘ  ΣΘΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΘ ΠΡΟΤΟΤ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ» 
Πρακτικά Γ’ Ευρυτανικοφ Επιςτθμονικοφ υνεδρίου, Μνθμεία και φυςικό περιβάλλον τθσ 
Ευρυτανίασ, Ακινα, ςελ. 149-165. 
Α. Παςαλι, «Ο ΝΑΟ ΣΘ ΜΟΝΘ ΠΡΟΤΟΤ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ»Εκκλθςίεσ ςτθν Ελλάδα μετά τθν Άλωςθ, τ.7, 
Θεςςαλονίκθ, ςελ. 241. 

7. Γ. Γιαννίτςαρθσ, «Θ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΘ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ», Ακινα  
Π. Βλάχοσ, «ΕΤΡΤΣΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τ. 45, Ακινα, ςελ. 36-39. 

 

 
 

 
(1978) 

 
(1983) 

 
 

(1978) 
(1984) 
(2000) 
(2003) 

 
(2012) 

 
(2013) 

 
(2002) 

 
(2013) 

 
 

(2000) 
 

(2013) 
(2010) 
(2013) 

Ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια – ημερίδεσ, διαλζξεισ, ςυμμετοχζσ ςε εργαςτήρια αρχιτεκτονικήσ: 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ανακοινϊςεων ςε ςυνζδρια – θμερίδεσ, οι διαλζξεισ και οι ςυμμετοχζσ 
ςε εργαςτιρια αρχιτεκτονικισ που ζχουν πραγματοποιθκεί είναι είκοςι τζςςερισ (24). Από αυτζσ 
οι ςθμαντικότερεσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ είναι οι δζκα επτά (17) που αναφζρονται ςτθ 
ςυνζχεια: 

1. υμμετοχι ςτο διεκνζσ ςεμινάριο – εργαςτιριο αρχιτεκτονικισ «URBAN CULTURE AND LANDSCAPE 

PENEWAL», Ηάκυνκοσ. 
2. «Θ αντιμετϊπιςθ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ», θμερίδα: «ΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΘ», Ιωάννινα. 
3. «Θ ςθμαςία τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ για το λαϊκό πολιτιςμό τθσ Ευρυτανίασ»,  

ςυνζδριο, Καρπενιςι. 
4. «Ο Εβλιά Σςελεμπί και τα οκωμανικά κτιρια του Καρπενθςίου», ςυνζδριο: «Θ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΣΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΕΛΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΓΘΣΩΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΑ ΕΩ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΜΑ». 
5. «Θ εξζλιξθ τθσ καταςκευισ ςτα παραδοςιακά κτιρια τθσ Ευρυτανίασ»,  ςυνζδριο: «ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ», Ξάνκθ. 
6. «Θ μονι Προυςοφ – 1ο μζροσ», διάλεξθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του εργαςτθρίου 

ιςτορίασ αρχιτεκτονικισ, τθσ χολισ αρχιτεκτόνων μθχανικϊν ΕΜΠ, Ακινα. 
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7. «Ο νερόμυλοσ ςτθ Χρφςω Ευρυτανίασ», διάλεξθ ςτθν ζδρα του Ινςτιτοφτου Ελλθνικϊν Μφλων, 
Ακινα. 

8. «Οι μάςτορεσ και οι αρχιτζκτονεσ ςτα οικοδομικά ζργα τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ», 
Εργαςτιριο κεωρθτικισ και πρακτικισ αποκατάςταςθσ ςτα Μαςτοροχϊρια Κοηάνθσ, Πεντάλοφοσ 

9. «Οι παλαιζσ οικίεσ του Διμου Δομνίςτασ», ςυνζδριο: «ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΟΜΝΙΣΑ» 
Δομνίςτα Ευρυτανίασ. 

10. «Θ ςυνειςφορά των Θπειρωτϊν τεχνιτϊν ςτθν οικοδόμθςθ των ορεινϊν κοινοτιτων τθσ τερεάσ 
Ελλάδασ», ςυνζδριο: «Θ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», Μζτςοβο. 

11. «Οι ελλθνικοί μφλοι. Πρόταςθ εναλλακτικοφ τουριςμοφ», διάλεξθ ςτθν ζδρα Ινςτιτοφτου 
Ελλθνικϊν Μφλων, Ακινα. 

12. «Σο μάκθμα: Ανάλυςθ παραδοςιακοφ οικιςμοφ, και θ ςθμαςία του για τθν εκπαίδευςθ των 
αρχιτεκτόνων και τθν καταγραφι τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ», με τθ ςυμμετοχισ του . 
Γυφτόπουλου και τθσ Ε. Κωνςταντινίδου, επίκουρων κακθγθτϊν ΕΜΠ, 11ο Πανελλινιο ςυνζδριο 
Αρχιτεκτόνων, Ακινα. 

13. «Αρχιτεκτονικι ανάλυςθ παραδοςιακϊν κτθρίων και ςυνόλων» με τθ ςυμμετοχι των Ε.Κωνςτα-
ντινίδου, Ε.Αλεξάνδρου και Β.Σςοφρα επίκουρων κακθγθτϊν Ε.Μ.Π ,  επιςτθμονικι διθμερίδα: 
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΑ», Ακινα. 

14. «Σο μάκθμα: Αρχιτεκτονικζσ αποτυπϊςεισ», με τθ ςυμμετοχι τθσ Σ. Μικροφ ΕΕΔΙΠ 1 ΕΜΠ, 
επιςτθμονικι διθμερίδα: «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΑ», Ακινα. 

15. «Ο ναόσ Αγίασ Σριάδοσ Καρπενθςίου», ςυνζδριο: «Ο ΟΙΟ ΕΤΓΕΝΙΟ Ο ΑΙΣΩΛΟ ΚΑΙ ΑΙ ΧΟΛΑΙ ΣΩΝ 

ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ», Καρπενιςι. 
16. «Ο αρχιτζκτων Πάνοσ Σηελζπθσ», ςυνζδριο : «ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΦΟΤΡΝΑ», Φουρνά. 
17. «Πρόταςθ για τθ δθμιουργία τεςςάρων οικολογικϊν πάρκων ςτο Διμο Καρπενθςίου», με τθ 

ςυμμετοχι του Κ. Μωραΐτθ, κακθγθτι ΕΜΠ, θμερίδα: «ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΡΓΑ», Ακινα. 
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Μζλοσ επιςτημονικϊν  οργανιςμϊν:  
1.Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΣΕΕ) 
2.φλλογοσ Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Αρχιτεκτονικϊν χολϊν (ΑΔΑ) 
3.Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Αρχιτεκτονικισ (ΕΙΑ) 
4.Ιnternational Council of Monuments and Sites (ICOMOS) 
5.The International Molinological Society ( TIMS) 

 

 


