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Η Έλενα Κωνσταντινίδου είναι Αρχιτέκτονας μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

1992) με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική, στην κατεύθυνση 

«Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» (Ε.Μ.Π, 2004). Παρακολούθησε επίσης σειρά 

μεταπτυχιακών σεμιναρίων με θέματα: «Νέες χρήσεις σε παληά κτίρια» (1992, Ε.Μ.Π, 

ΣΑΔΑΣ), «Αστικές αναπλάσεις - τοπική ανάπτυξη- συμμετοχικός σχεδιασμός» (1994, Ε.Μ.Π, 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο), «Τυπολογία και Αστικός χώρος» (1994, Κέντρο Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης Ε.Μ.Π). 

 

Από  το 2000 μέχρι σήμερα, εργάζεται στον Τομέα I Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και 

Ρυθμολογίας, αρχικά ως Λέκτορας, ενώ από το 2012 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του 

Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αρχιτεκτονική 

Κληρονομιά». Διδάσκει μαθήματα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 

και Σύγχρονων επεμβάσεων σε Ιστορικά περιβάλλοντα, καθώς και μαθήματα Ανάλυσης  

παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων αλλά και Έργων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. Συμμετέχει 

επίσης σε μαθήματα του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος του Ε.Μ.Π 

«Προστασία Μνημείων – Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων» 

και έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (IUAV, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, UNIC κλπ).  

 

Η 25ετής επαγγελματική της εμπειρία εστιάζει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τόσο σε 

επίπεδο μελέτης όσο και κατασκευής, σε συνεργασία με μελετητικά γραφεία αλλά και ως 

ατομική αρχιτεκτονική δραστηριότητα. Τα έργα της περιλαμβάνουν ιδιωτικά και δημόσια 

κτήρια, κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών σε αστικό περιβάλλον και παραδοσιακούς 

οικισμούς, μελέτες ανάπλασης ιστορικών κτισμάτων, τουριστικές εγκαταστάσεις, 

ξενοδοχεία, ξενώνες, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις υπαιθρίων 
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χώρων, αναδιαρρυθμίσεις χώρων και σχεδιασμό επίπλων. Από το 2011-2013 συμμετείχε 

στην εκπόνηση Ρυθμιστικού σχεδίου (σχεδίου δράσης) για την κοινότητα Πολέμι, στην 

Κύπρο, κατ’ανάθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Έχει, επίσης, δημοσιεύμενο αρχιτεκτονικό έργο, συμμετοχή σε εκθέσεις καθώς και 

συμμετοχή και διακρίσεις σε Εθνικούς και Διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (12 

συμμετοχές, 4 βραβεία). 

 

Η ερευνητική της εμπειρία περιλαμβάνει συμμετοχές σε μια σειρά προγράμματα και έργα 

του Ε.Μ.Π που σχετίζονται με ζητήματα: Αναγνώρισης - διατήρησης και αξιοποίησης της 

Βιομηχανικής Κληρονομιάς, Ολοκληρωμένης Προστασίας ιστορικών πόλεων, Προστασίας 

και ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων, Δομικής Διερεύνησης - Διάσωσης και αξιοποίησης 

οικισμών, Αποκατάστασης - Αναβάθμισης και Ένταξης νέων Χρήσεων σε ιστορικά κτίρια, 

Κατασκευαστικής ανάλυσης και αποτίμησης κτιρίων, Ανασυγκρότησης Πυρόπληκτων 

περιοχών κλπ. 

 

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν άρθρα σε βιβλία, σε επιστημονικά περιοδικά, σε 

πρακτικά συνεδρίων αλλά και στον τοπικό τύπο και επικεντρώνονται σε ζητήματα: 

Μεθοδολογίας διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού σε 

ιστορικό περιβάλλον, Μεθοδολογίας για την αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας των 

παραδοσιακών οικισμών κλπ. Έχει επίσης συμμετάσχει,  ως εισηγήτρια,  σε πολλά 

σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις κλπ., στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

 

Από την αποφοίτηση της από τη σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π (1992), συμμετέχει ενεργά σε 

επιστημονικούς - επαγγελματικούς συλλόγους και οργανισμούς όπως: ICOMOS 

(International Council of Monuments and Sites), Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής (Ιδρυμα 

Μιχελή), Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α), Ελληνική Εταιρεία γυναικών 

πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Συλλόγος Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ), 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) , Συλλόγος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.  
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