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Stavropoulou Architects



In 2014, with a substantial experience in the 
field of architecture, Elena Stavropoulou  
founded the practice Stavropoulou Architects. 
The design portfolio includes villas, single-family 
homes, wineries and small industrial buildings, 
exhibition design services, retail spaces and the 
refurbishment of apartments, in Greece and 
abroad. 

Specialized in bioclimatic design, emphasis is 
given to the application of these principles and 
strategies in relation to the project’s site.  

The practice leads the total design process 
from concept stage to the detailed structural 
design phase. We take on a managing role in 
the construction supervision to ensure the re-
alization of each project according to the design 
principles.

Our approach to design includes the use of 
physical models and one-to-one scale mock-ups 
in order to verify the proposed concept. The 
office working process is not linear; it involves 
working simultaneously on different scales, fo-
cusing on the detailed designs while still work-
ing on the concept phase.

The participation of specialized acoustical, light-
ing, landscape, engineering or electromechanical 
consultants, according to the specific require-
ments of the project, allows a holistic approach 
whose main goal is to implement the brief in 
the most sustainable way possible. The prac-
tice’s experience ensures collaboration with 
competent and specialized suppliers and crafts-
men, enabling the meticulous realization of the 
architectural concept.

Μετά από μακροχρόνια  εμπειρία στο χώρο  
της αρχιτεκτονικής η Έλενα Σταυροπούλου 
ίδρυσε το 2014 το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Stavropoulou Architects. Το έργο της 
περιλαμβάνει μελέτες κατοικιών, οινοποιείων, 
μικρών βιομηχανικών επισκέψιμων κτιρίων, τη 
δημιουργία εταιρικών εκθεσιακών περιπτέρων 
και  το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχοντας ειδικευτεί στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση 
των συγκεκριμένων αρχών και στρατηγικών με 
αφετηρία το χαρακτήρα του τόπου.
 
Το γραφείο συντονίζει τη συνολική διαδικα-
σία του σχεδιασμού ξεκινώντας από τη φάση 
των προσχεδίων και καταλήγοντας στη μελέτη 
εφαρμογής. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
υλοποίηση του κάθε έργου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης  αναλαμβάνουμε την 
επίβλεψη του έργου και την πλήρη διαχείριση 
της κατασκευής.

Στην σχεδιαστική μας προσέγγιση εντάσσεται 
και η  δημιουργία μακετών και δειγμάτων σε 
κλίμακα 1:1 προκειμένου να διερευνηθεί η προ-
τεινόμενη ιδέα. Ο τρόπος εργασίας του γρα-
φείου δεν είναι γραμμικός, αλλά περιλαμβάνει 
την ταυτόχρονη ενασχόληση με διαφορετικές 
φάσεις της μελέτης, όπως για παράδειγμα την 
εστίαση  σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες που 
μπορεί να έχουν καθοριστική σημασία για την 
προμελέτη.

Η συμμετοχή των εξειδικευμένων συμβούλων, 
ακουστικής, φωτισμού, αρχιτεκτονικής τοπίου, 
μηχανικών και μηχανολόγων, σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου επιτρέ-
πει μια ολιστική προσέγγιση, κύριος στόχος 
της οποίας είναι να υλοποιηθεί το έργο με τον 
πλέον βιώσιμο τρόπο. Η εμπειρία του γραφείου 
μας εξασφαλίζει τη συνεργασία με ανταγωνι-
στικούς και εξειδικευμένους προμηθευτές και 
τεχνίτες, επιτρέποντας την προσεγμένη υλοποί-
ηση της αρχιτεκτονικής σύλληψης.



Elena Stavropoulou is an architect of greek-
italian origin. With a long experience in the field 
of architecture she founded the Stavropoulou 
Architects practice based in Athens in 2014.  In 
2003 she cofounded  2S-architects with Giorgos 
Skourtis. Between 1999 and 2003 she worked 
as an independent architect. From 1997 to 1999 
she joined  the practice AlexandrosTombazis & 
Partners. 

For Elena bioclimatic architecture is a way of 
thinking and approaching a project in order 
to create a sustainable built environment. She 
completed the “Environment and Energy Stud-
ies” post-graduate programme at the Architec-
tural Association of London (1997). In 1994 she 
obtained her bachelor’s degree in Architecture 
after having completed Law studies at the School 
of Law and Economics of the Aristotle Univer-
sity (1989) in Greece. 

Elena’s work has been featured in several pe-
riodical publications. She has participated and 
been awarded in international competitions and 
has taken part in many exhibitions with her built 
work and projects.

H Έλενα Σταυροπούλου είναι αρχιτέκτων 
ελληνοιταλικής καταγωγής. Έχοντας μακρο-
χρόνια εμπειρία στο χώρο της αρχιτεκτονικής 
δημιουργίας, ίδρυσε το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Stavropoulou Architects με έδρα την Αθήνα το 
2014. Το 2003 είχε  συνιδρύσει το γραφείο 2S 
architects  με το Γιώργο Σκούρτη. Από το 1999 
έως το 2003 εργάστηκε ως ανεξάρτητη αρχιτέ-
κτων και από το  1997 έως το 1999 εργάστηκε στο 
αρχιτεκτονικό γραφείο του Αλέξανδρου Τομπάζη.

Για την Έλενα η βιοκλιματική αρχιτεκτονική απο-
τελεί  έναν τρόπο θεώρησης και προσέγγισης 
ενός έργου με σκοπό να δημιουργηθεί ένα αει-
φόρο κτισμένο περιβάλλον. Πραγματοποίησε τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές στο χώρο του  ‘Πε-
ριβαλλοντικού σχεδιασμού’ στην Architectural 
Association στο Λονδίνο  (1997). Ολοκλήρωσε 
τις σπουδές της στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (1994) αφού 
προηγουμένως, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές 
της στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ (1989). 

Το έργο της έχει δημοσιευτεί σε πολλές περιο-
δικές εκδόσεις. Εχει συμμετάσχει και βραβευθεί 
σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις με πραγ-
ματοποιημένο έργα και  μελέτες.

Stavropoulou Architects



At Stavropoulou Architects we still 
believe that innovative and sustain-
able design has the power to im-
prove our environment, our lives 
and consequently our future. For us 
architecture is :

•	 escape	from	challenges	of	the	 
 environment by creating a  
 protective shelter

•	 escape	from		the	world	around		
 you through the creation of an  
 environment that reflects your  
 personality 

•	 escape	from	the	artificial	needs		
 that consumer society weighs you  
	 down	with,	finding	essential	forms		
 of beauty in harmony with your  
 own needs your needs

Για το γραφείο μας ο καινοτότομος 
και αειφόρος σχεδιασμός έχει τη 
δύναμη να βελτιώσει το περιβάλλον 
μας, τη ζωή μας και κατά συνέπεια το 
μέλλον μας. Για μας η αρχιτεκτονική 
αποτελεί:

• απόδραση από τις προκλήσεις  
 του φυσικού περιβάλλοντος   
 δημιουργώντας ένα προστατευτι- 
 κό κέλυφος 

• απόδραση από τον κόσμο   
 που μας περιβάλλει μέσω της   
 δημιουργίας του χώρου που  
 αντικατοπτρίζει την προσωπικό- 
 τητά μας

• απόδραση από τις τεχνητές   
 ανάγκες που η καταναλωτική   
 κοινωνία μας επιφορτίζει  
 βρίσκοντας τις βασικές μορφές  
 ομορφιάς σε αρμονία με τις  
 ανάγκες μας

what we believe



The client’s need 

We consider that every project and brief is 
unique and has to satisfy the users’ require-
ments. Therefor we aim for close collaboration, 
in essence teaming up with the client, from the 
beginning of the project up until the comple-
tion of the total design process, in order to 
ensure that the best solution is adopted for the 
particular context.

We undertake the research required in order 
to identify issues that must be resolved at all 
levels, anticipating obstacles, analysing the dif-
ferent project phases. The aim is to provide a 
complete image of the finished project before 
construction begins. This saves time and mini-
mises costs, so as to realize the clients dream 
within the given budget. 

The journey taken to create an architectural 
project is a team experience and the contribu-
tions of all its members’ are fundamental to its 
success.

Aesthetic & Technical Innovation 

Bioclimatic concerns and sustainability are 
not a limit to the imagination in the course of 
the design process; on the contrary they are 
incorporated into it in a way that contributes 
to architectural inspiration. The main architec-
tural challenge for our practice is to create an 
innovative poetical space through aesthetic and 
technological research that ensures functional-
ity, whilst always aiming for a cost and resource 
-conscious realization.

Sustainability 

Leading on from our conviction that the param-
eter of ‘green’ architecture is always an inte-
gral part of good design, our work’s approach 
includes consideration given to the building’s 
impact on the site’s ecology and to the use of 
energy and materials over its life-cycle. 

One of our main concerns is the harmonious 
relation of the building to its immediate man-
made and especially its natural environment, 
ensuring that architecture can achieve the best 
possible integration with the project’s sur-
roundings.

In all our work we implement the principles 
of sustainability, incorporating fundamental 
and generative factors, such as the appropriate 
orientation of the building and the selective ap-
plication of simple bioclimatic strategies such as 
solar heating and natural ventilation that ensure 
the user’s thermal, visual and acoustic comfort.

The  main components  that 
are included in our total design 
procedure

what we believe

Οι Απαιτήσεις του Εργοδότη 

Θεωρούμε πως κάθε έργο και κάθε πρόγραμμα 
είναι μοναδικό και πρέπει να ικανοποιεί πλήρως 
τις ανάγκες του χρήστη. Γι αυτό στοχεύουμε σε 
στενή συνεργασία, δημιουργώντας μία ομάδα 
εργασίας  με τον πελάτη, από την αρχή του 
έργου μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής 
διαδικασίας σχεδιασμού, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί ότι η καλύτερη λύση έχει  επιλεγεί 
για το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Αναλαμβάνουμε την έρευνα που απαιτείται για 
να προσδιοριστούν τα ζητήματα που πρέπει να 
επιλυθούν σε όλα τα επίπεδα, να προβλεφθούν 
τα εμπόδια και να αναλυθούν οι  διάφορες 
φάσεις του έργου. Στόχος είναι να παρουσια-
στεί μια πλήρη εικόνα της τελικής πρότασης 
πριν από την έναρξη της κατασκευής. Έτσι 
εξοικονομείται  χρόνος και ελαχιστοποιείται 
το κόστος, ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο 
μέσα στο προϋπολογισμό που έχει οριστεί.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός αρχιτεκτονικού 
έργου είναι μία ομαδική εμπειρία και η συμβολή 
όλων των μελών της ομάδας είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την επιτυχία της.

Η Αισθητική και Τεχνολογική Καινοτομία 

Οι βιοκλιματικές ανησυχίες και η επιδίωξη της 
αειφορίας δεν αποτελούν  φράγμα στη  αρχιτε-
κτονική έμπνευση κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας σχεδιασμού.  Αντίθετα ενσωματώνονται 
σε  αυτή με τρόπο που συμβάλλει στην αρχιτε-
κτονική ιδέα. 

Η κύρια πρόκληση για το γραφείο μας είναι 
να δημιουργήσουμε έναν καινοτόμο ποιητικό 
χώρο μέσα από την αισθητική και τεχνολογική  
έρευνα που διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, 
ενώ στοχεύει πάντα σε μία υλοποιηση που είναι 
ευαίσθητη στην χρήση οικονομικών και υλικών 
πόρων. 

Αειφορία 

Ορμώμενοι από τις πεποίθησή μας ότι η πα-
ράμετρος  της ‘πράσινης’ αρχιτεκτονικής είναι 
αναπόσπαστο μέρος  του  καλού σχεδιασμού, 
η προσέγγιση ενός έργου περιλαμβάνει την 
μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
κτιρίου και των ενεργειακών και υλικών αναγκών 
κατά τον κύκλο ζωής του.

Μία από τις κύριες ανησυχίες μας είναι η αρ-
μονική σχέση του κτιρίου με το άμεσο ανθρω-
πογενές, αλλά και ειδικότερα το φυσικό του 
περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι η αρχιτεκτο-
νική μπορεί να επιτύχει την  καλύτερη δυνατή 
ενσωμάτωση του έργου  στο περιβάλλον.

Σε όλα τα  έργα μας εφαρμόζουμε τις αρχές 
του αειφόρου σχεδιασμού ενσωματώνοντας 
θεμελιώδεις  και γενετικούς  παράγοντες, όπως 
ο κατάλληλος προσανατολισμός του κτιρίου, 
η επιλεκτική εφαρμογή απλών βιοκλιματικών 
στρατηγικών,  η εκμετάλλευση της ηλιακής 
ενέργειας  και ο φυσικός αερισμός με στόχο να 
εξασφαλιστεί  η θερμική, οπτική και ακουστική 
άνεση του χρήστη.

Οι κύριες συνιστώσες που  
περιλαμβάνονται στη συνολική  
διαδικασία σχεδιασμού μας 



Bioclimatic Design

In all our projects, bioclimatic design acts as a 
methodology that defines both the basic rules 
of architectural economy and the correct man-
agement of climatic parameters. 

Although most of the techniques adopted in 
the field of environmental design are part of 
a precious ancient body of knowledge that in 
the past has been successfully implemented 
in all parts of the planet, we continue to train 
and research in order to follow the ‘green’ 
standards evolution according to technological 
innovation.

We act as consultants when specific energy 
upgrade refurbishment is required, or for other 
architects and engineers, supporting them by 
offering solutions that improve the environ-
mental performance of their design.  In this 
consultancy role we focus  on the climatic 
analysis of the site, solar orientation and shad-
ing, natural ventilation strategies incorporating 
both passive and active systems, green roofs,  
research into the installation of alternative 
energy systems, product research and water 
conservation strategies.

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Στο σύνολο της αρχιτεκτονικής μας δημιουργί-
ας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός λειτουργεί ως 
μεθοδολογία που ορίζει τους βασικούς κανόνες 
αρχιτεκτονικής οικονομίας και ορθής διαχείρι-
σης κλιματικών παραμέτρων. 

Παρόλο που οι περισσότερες από τις τεχνικές 
που έχουν υιοθετηθεί στο τομέα του περιβαλ-
λοντικού σχεδιασμού αποτελούν την κληρονο-
μιά μίας πολύτιμης αρχαίας γνώσης που έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία στο παρελθόν σε όλα 
τα πλάτη και  μήκη του πλανήτη, εξακολουθού-
με να ενημερωνόμαστε  προκειμένου να παρα-
κολουθήσουμε  τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη 
των προτύπων της ‘πράσινης’ αρχιτεκτονικής.

Δραστηριοποιούμαστε ως σύμβουλοι, όταν 
απαιτείται ειδική ενεργειακή αναβάθμιση σε 
υφιστάμενα κτίρια, ή αναλαμβάνουμε συμ-
βουλευτικό ρόλο για άλλους αρχιτέκτονες ή 
μηχανικούς  προσφέροντας λύσεις που βελτι-
ώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του σχε-
διασμού τους. Σε αυτό το συμβουλευτικό ρόλο 
επικεντρωνόμαστε στην κλιματική ανάλυση 
του χώρου, στον ηλιακό προσανατολισμό και 
την σκίαση, στις στρατηγικές φυσικού αερι-
σμού ενσωματώνοντας τόσο παθητικά όσο και 
ενεργητικά συστήματα, στις πράσινες στέγες,, 
στην έρευνα για την εγκατάσταση εναλλακτικών 
ενεργειακών συστημάτων, προϊόντων και στις 
στρατηγικές  εξοικονόμησης  νερού.

what we do



Κατοικίες

Τα έργα στο χώρο της κατοικίας περιλαμβά-
νουν βίλλες, μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες 
και ανακαινίσεις υφιστάμενων κατοικιών. Ο 
σχεδιασμός μίας κατοικίας θα πρέπει να είναι 
αποδεσμευμένος από τις εφήμερες τάσεις της 
μόδας προκειμένου να δημιουργεί χώρους 
εμπνευσμένους, αναπαυτικούς και ευέλικτους. 
Θα πρέπει να ικανοποίει τις μοναδικές ανάγκες 
του πελάτη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα θερ-
μική, οπτική και ακουστική άνεση και ελαχιστο-
ποιώντας την κατανάλωση ενέργειας. 

Βιομηχανικά κτίρια

Η εκτενής  εμπειρία μας στο σχεδιασμό και 
στην κατασκευή επισκέψιμων βιομηχανικών κτι-
ρίων εξασφαλίζει τον επιτυχημένο συνδυασμό 
μίας ολοκληρωμένης ξενάγησης του επισκέπτη 
με την παράλληλη λειτουργία του παραγωγικού 
χώρου,  χωρίς να υπονομεύει το ένα το άλλο.

Ο κύριος στόχος είναι να εμπλουτιστεί και να 
ενισχυθεί η ταυτότητα της εταιρείας επιτυγχά-
νοντας μία ισορροπία μεταξύ των αισθητικών 
και λειτουργικών παραμέτρων. Ο βιοκλιματικός 
σχεδιασμός δημιουργεί επίσης μία σημαντική 
πρόσθετη ευκαιρία προώθησης. 

Residential design

The residential work includes villas, single-
family houses, vacation houses and the refur-
bishment of apartments. The design of a home 
should be free from the dictatorship of fashion, 
inspiring, restful and flexible. It should satisfy 
the client’s unique needs ensuring thermal, 
visual and acoustic comfort and minimizing 
energy consumption.

Industrial design

The practice’s substantial experience in de-
signing and constructing visitable industrial 
buildings ensures a successful combination of 
a comprehensive visitor’s tour and a smooth 
production flow without one undermining the 
other.

The principal aim is to enhance and strengthen 
the company’s identity whilst obtaining equilib-
rium between the aesthetic and functional de-
sign parameters. Bioclimatic design  also creates 
a significant additional marketing opportunity. 

what we do



Exhibition design

Our long experience in the design and con-
struction of customized exhibition stands, 
which have been successfully realized in 
Greece, throughout Europe and Asia, allows 
for a solution that can be either reusable in 
many different ways or recycled, minimizing its 
environmental footprint. The principal aim is to 
create a three-dimensional advertising message 
and the spatial expression of the exhibiting 
company’s profile and business philosophy.

Handcrafted design

Our strong passion for handcrafted objects 
provides another level of personalization ensur-
ing that each project is truly unique.
We have created unique furniture items and 
lighting features for specific architectural pro-
jects and a line of handcrafted objects.

Εκθεσιακοί χώροι

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην αρχιτεκτονι-
κή  των  εκθεσιακών περιπτέρων, που έχουν με 
επιτυχία υλοποιηθεί στην Ελλάδα, σε χώρες της 
Ευρώπης και της Ασίας, επιτρέπει τη δημιουρ-
γία σχεδιαστικών λύσεων που, είτε μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς 
τρόπους, ή να ανακυκλωθούν ελαχιστοποιώ-
ντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βασικός 
στόχος είναι η δημιουργία ενός τρισδιάστατου 
διαφημιστικού μηνύματος που θα αποτελέσει  
την χωρική έκφραση της εταιρικής ταυτότητας 
και της φιλοσοφίας της επιχείρησης.

Χειροποίητες κατασκευές

Το πάθος μας για τις χειροποίητες κατασκευ-
ές παρέχει ένα άλλο επίπεδο εξατομίκευσης 
εξασφαλίζοντας πως κάθε έργο είναι πραγμα-
τικά μοναδικό. Έχουμε δημιουργήσει μοναδικά 
αντικείμενα εξοπλισμού, επίπλωσης και φωτι-
στικά σώματα για συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά 
έργα καθώς και μία σειρά από χειροποίητα 
αντικείμενα.

Διαχείριση έργου

Με την εκτενή εμπειρία μας στο χώρο της 
κατασκευής και έχοντας υλοποιήσει μία σειρά 
έργων διαφορετικής κλίμακας, αναλαμβάνουμε 
την πλήρη διοίκηση της κατασκευαστικής δια-
δικασίας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την 
πραγματοποίηση του έργου σύμφωνα με  
το σχεδιασμό.

Η διαχείριση του έργου και η αναλυτική κοστο-
λόγηση του εξασφαλίζουν για τον εργοδότη 
την παραμονή του έργου  εντός του δεδομένου 
προϋπολογισμού.

Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε όχι 
μόνο το αρχικό κόστος, αλλά και το κόστος 
που προκύπτει εντός του κύκλου ζωής ενός 
κτιρίου, δεδομένου ότι ο βιώσιμος σχεδιασμός 
παρέχει τη μεγαλύτερη απόδοση της επένδυ-
σης καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Construction and cost management

With  extensive experience in constructions 
of different scales we take on a managing role 
in the construction procedure so as to achieve 
the most accurate realization of the project.
We practice project management and building 
cost planning, helping the client to stay within 
the prescribed budget. It is crucial to under-
stand not only initial costs but also life cycle 
costs due to the fact that sustainable design 
provides the greatest return on investment 
over the entire lifetime of the building.

what we do



Building in Greece 

Without a doubt Greece is a dream place to 
escape, to find your own unique shelter, the 
location where you can enjoy nature in all its 
dimensions and relax, taking a break from your 
usual life style. But building a home can be a 
complex and intimidating process for those 
who haven’t been through it before and espe-
cially if done in a foreign country.

The complications and potential pitfalls of 
building a custom home in Greece can be 
avoided if the right procedure is followed from 
the start, something that can be achieved if you 
are accompanied by the right team  throughout 
the journey that you are about to take. 

There are many questions that may come to 
mind, for example:

• How do I establish a budget for my project  
 that takes local parameters into account? 
•	 What specific legal and environmental issues  
 should I consider when choosing a lot? 
•	 What do I need to do, to make sure my  
 project gets approved in the shortest   
 amount of time possible? 
•	 What is the best way to coordinate  
 the total construction procedure at the  
 local level?

Our long experience and our commitment  
to leading the total design and  construction 
process allows us to  help you get the right an-
swers and above all ensure the success of your 
entire project.

For more detailed information visit our site 
www.stavropoulou.archi

what we do



Stavropoulou Architects



Βιοκλιματική  
Κατοικία
Ν. Φιλοθέη Αττικής                                                                   
2004 – 2006

Κατοικία τετραμελούς οικογένειας και ανε-
ξάρτητο αρχιτεκτονικό γραφείο σε επικλινές 
οικόπεδο με συνεχές σύστημα δόμησης. Καθο-
ριστική είναι η σχέση των εσωτερικών χώρων 
με τους υπαίθριους χώρους προκειμένου να 
διατηρηθεί η μέγιστη επαφή με τη γη.

Το εξωτερικό κέλυφος συντίθεται από ένα 
διώροφο χώρο διαστάσεων 10ΜΧ10ΜΧ6,50Μ: 
είναι «το κουτί» των κοινόχρηστων χρήσεων 
της κατοικίας. Μικρότεροι ανεξάρτητοι όγκοι 
εισέρχονται στο εσωτερικό του και οριοθετούν 
τους ιδιωτικούς χώρους των χρηστών. 

Εφαρμόστηκε ο βιοκλιματικός σχεδιασμός: 
φυσικός αερισμός, θερινή ηλιοπροστασία με 
σκίαστρα, επιλογή κατάλληλου συστήματος 
θέρμανσης και χειμερινή εκμετάλλευση ηλιακών 
κερδών,  στρατηγική φυσικού φωτισμού.

Εμφανές σκυρόδεμα, χρησιμοποιείται για την  
κατασκευή  του εξωτερικού κελύφους, ενώ 
κόκκινος κέδρος και οξειδωμένος σίδηρος είναι 
τα υλικά που επενδύουν εξωτερικά τα  ιδιωτικά 
κουτιά.

Bioclimatic  
single house
N. Philothei, Athens                                                                     
2004 – 2006

The house, for a four-member family and an ar-
chitectural office, is built on a sloping plot with 
in a terraced alignment type of layout system. 
The desire to achieve the greatest possible con-
tact with the ground, is a determining factor for 
the organization of the levels of the building. 

The building is defined by a 10mx10mx6,50m 
two storey space. This is the “box” in which 
the common spaces of the house are located 
and acts as the outer shell. Smaller, independ-
ent volumes penetrate this shell and define the 
private spaces of the users. 

The building follows the principles of bioclimat-
ic design: a cooling and shading strategy, natural 
ventilation and an appropriate heating strategy 
combined with solar gains. Also adequate natu-
ral light is provided according to the use of the 
space.

Exposed concrete is used for the construction 
of the external shell, whereas red cedar wood 
and rusted steel are the materials that cover 
the external surfaces of the private “boxes”.



Βιοκλιματική Κατοικία Bioclimatic single house



Βιοκλιματική Κατοικία Bioclimatic single house



Εξοχική 
κατοικία
Αρκαδικό χωριό                                                                   
2007 – 2008

Η παραθαλάσσια μονοκατοικία θα αποτελέσει 
την εξοχική κατοικία ενός ατόμου, με δυνατότη-
τες φιλοξενίας δύο ζευγαριών, ενώ, καθώς δεν 
εξαντλείται η  επιτρεπόμενη δόμηση, γίνεται 
πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη σε ύψος.

Κατευθυντήριες γραμμές στις επιλογές του σχε-
διασμού, για τη διακριτική ένταξη του κτιρίου 
με τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, αποτέλεσαν η μορφολογία  και 
οι ιδιαιτερότητες του οικοπέδου: η έντονη κα-
τωφερική κλίση 25%, οι προβλεπόμενοι από το 
σχέδιο πεζόδρομοι μεταξύ της δημοτικής οδού 
και της θάλασσας που δεν έχουν διανοιχθεί, με 
αποτέλεσμα την ισχυρή παρουσία του φυσι-
κού τοπίου,  και η χαμηλή ενδημική βλάστηση 
(πουρνάρια κ.α.), ενώ μεταξύ της βλάστησης και 
του υδάτινου όγκου μεσολαβεί μία ζώνη από 
γυμνούς βράχους. 

Επίσης, η εξασφάλιση της άμεσης επαφής με  
το έδαφος θεωρήθηκε σημαντική  καθώς πρό-
κειται για μία εξοχική κατοικία με χρήση ως 
επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. 

Vacation 
home
Arcadic village, Peloponnese                                                                     
2007 – 2008

The seaside residence is designed to provide 
a getaway for weekend relaxation and summer 
vacation for a single owner and his guests.  The 
total area will be completed by adding a new 
volume to the present ones that are split into 
two levels, organizing the common and private 
spaces. 

The guidelines in the design procedure for the 
harmonious coexistence between the build-
ing and the natural environment are given by 
the morphology and the characteristics of the 
highly uneven terrain with a slope 25% and by 
the planned but -not yet- opened up pedes-
trian walks along the sea level. The result is the 
strong presence of the landscape with its native 
vegetation, while a row of rocks intervene be-
tween the plot and the strong sea element.

One of the basic ideas is the unimpended 
flow between interior and exterior due to the 
extended use of the house during the summer 
period. The adaptation to the uneven ground 
of the plot ensures the continuity between the 
building and its natural surrounding by creating 
open spaces in various levels that have a view 
of the spectacular sea.



Εξοχική κατοικία  Vacation home 



Noτιοδυτική άποψη της κατοικίας / Southwestern view of the house   

Μονοκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό
Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα                                                                   
2010-2011
 
Το σχήμα του οικοπέδου αποτέλεσε καθοριστι-
κό παράγοντα στο σχεδιασμό της  τριώροφης 
διπλοκατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή και  
υπόγειο: το κτίριο είναι ένα επίμηκες ορθογώνιο 
σε ένα στενόμακρο οικόπεδο. Το πρώτο διαμέ-
ρισμα που προορίζεται για την τετραμελή οικο-
γένεια των ιδιοκτητών,  εκτείνεται -διατηρώντας 
την  αποκλειστική χρήση της κολυμβητικής 
δεξαμενής-  σε όλο το ισόγειο,  σε τμήμα  του  
υπογείου και του πρώτου ορόφου. Ο υπόλοιπος 
πρώτος όροφος και όλος ο δεύτερος όροφος 
αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα προς ενοι-
κίαση ή προς πώληση. Οι κοινόχρηστοι χώροι 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και της 
στάθμευσης χωροθετούνται στο υπόγειο.

Η επιθυμία των ιδιοκτητών να μεγιστοποιηθεί ο 
διαθέσιμος υπαίθριος χώρος για την οικογένεια 
και να έχουν άμεση και αποκλειστική χρήση 
του κήπου, παρά την στενότητα του οικοπέ-
δου, οδήγησε στην  υποχώρηση κατά να 1.40μ 
της νότιας όψης του ισογείου επιτρέποντας 
την ανάπτυξη των υπερκείμενων επιπέδων σε 
πρόβολο. 
 

Τα δύο κλιμακοστάσια και ο ανελκυστήρας 
βρίσκονται κατά μήκος της βόρειας όψης του 
κτιρίου. Οι κοινόχρηστοι καθιστικοί χώροι κάθε 
ιδιοκτησίας χωροθετούνται στην πρόσοψη της 
κατοικίας, η κουζίνα κεντρικά και τα υπνοδω-
μάτια στο βάθος του οικοπέδου που αποτελεί 
και την πιο ήσυχη ζώνη. Δύο εσωτερικά αίθρια 
με νότιο άνοιγμα, ένα για κάθε ιδιοκτησία, 
συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση των υπαίθριων 
χώρων ανά επίπεδο. 

Η μορφολογική ενοποίηση του πρώτου και 
του δεύτερου ορόφου που αναπτύσσονται σε 
πρόβολο επιτυγχάνεται μέσω της εξωτερικής 
ξύλινης επένδυσης  που τους πλαισιώνει. Στην  
ξύλινη επένδυση εγγράφονται τα ανοίγματα 
της βόρειας όψης, ενώ κατά μήκος  της νότιας 
πλευράς του κάθε αίθριου οι ξύλινες οριζόντιες 
περσίδες δημιουργούν μία λιγότερο συμπαγή 
όψη επιτρέποντας τη σκίαση των υπαίθριων 
χώρων.



Άποψη των υπαίθριων χώρων της κατοικίας / View of the outdoor areas of the house     

Άποψη δυτικής όψης της κατοικίας / Western view of the house  

Residence in Psychiko
Palaio Psyhiko, Athens                                                                   
Project 2010-2011

The shape of the plot was a determining factor 
in the design of this three-storey duplex house 
with a basement and a swimming pool: The 
building is an elongated rectangular running 
along the long and narrow site. The first apart-
ment which is reserved for the clients – a family 
of four – comprises the entire ground floor, 
a part of the basement and a part of the first 
floor and has exclusive use of the swimming 
pool. The remaining first floor and the entire 
second floor constitute a separate independ-
ent apartment either for rental or for sale. The 
common areas of the mechanical installations 
and the parking spaces are located at the base-
ment. 

The clients’ desire for maximizing the available 
outdoor area for the family and for having di-
rect and exclusive use of the garden, despite the 
narrowness of the plot, led to the retreat of the 
south side of the ground floor by 1.40m, thus 
allowing the development of the upper levels on 
a cantilevered beam.

The two staircases and the elevator are located 
along the north side of the building. The com-
mon living areas for each property are located 
towards the front of the house, the kitchen at 
the center and the bedrooms at the back of the 
plot, which is the quieter zone. Two internal 
atriums with an opening facing south, one for 
each property, contribute to the maximization 
of the outdoor areas per level.

The first and second floors, which are devel-
oped on a cantilevered beam, are morpho-
logically unified through the external wooden 
surface surrounding them. The wooden surface 
bears the openings of the northern side, where-
as the wooden horizontal blinds along the south 
side of each atrium create a less solid view al-
lowing for the shading of the outdoor areas.



Άποψη κυρίας εισόδου / View of main entrance 

Δυτική άποψη του κεντρικού κτιρίου / West view of the main building

Προοπτική άποψη εξοχικής κατοικίας / Overall view of vacation house  

Εξοχική κατοικία
Αίγινα                                                                   
2011-2013

Μία παραθαλάσσια ισόγεια εξοχική κατοικία 
σχεδιάστηκε με στόχο να ενταχθεί στο φυσικό 
περιβάλλον και να  εξασφαλίζει  τη μορφολογι-
κή  συνύπαρξη  ενός κεντρικού λιτού και απέρ-
ριτου κελύφους με όγκους  που παραπέμπουν 
σε απλές αρχέγονες μορφές κατοικίας.

Η διάκριση της κατοικίας σε λειτουργικές ενό-
τητες εκφράζεται στη διαμόρφωση των όγκων: 
Στον κεντρικό κτίριο, που δεσπόζει και ανοίγε-
ται στη θέα, φιλοξενούνται οι χώροι συνάντη-
σης της οικογένειας.  Στα δύο πέτρινα κελύφη 
φιλοξενούνται από τη μία πλευρά τα υπνοδωμά-
τια της οικογένειας και από την άλλη ο ξενώνας 
και το γραφείο ώστε να εξασφαλιστεί η  ιδιωτι-
κότητα.  Ένας πιο χαμηλός όγκος διατρέχει ως 
ραχοκοκαλιά το κτίριο και  αποτελεί τη συνδετι-
κή ζώνη των κύριων χώρων  δημιουργώντας δύο 
ενδιάμεσους διευρυμένους χώρους στάσης:  την 
είσοδο και την κουζίνα.  Στο υπόγειο χωροθε-
τούνται οι βοηθητικοί χώροι των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων.

Οι υπαίθριες διαμορφώσεις είτε εξασφαλίζουν 
ιδιωτικότητα σε άμεση γειτνίαση με τα δωμάτια 
ή αποτελούν χώρους  συνεύρεσης  της οικογέ-
νειας, προσφέροντας  την αναγκαία σκίαση σε 
διαφορετικές φάσεις της ημέρας: η ανατολική 
αυλή, η δυτική αυλή που λειτουργεί ως την 
κύρια υπαίθρια τραπεζαρία και στο επίπεδο της 
κολυμβητικής δεξαμενής, οι δύο ανεξάρτητες 
χρήσεις, του καθιστικού και του φαγητού, που  
ενοποιούνται από την πέργκολα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυ-
νατή εξοικονόμηση ενέργειας εφαρμόστηκαν, 
ως προς τη χωροθέτηση του κτιρίου και την 
επιλογή των υλικών, οι αρχές του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και επιλέχτηκαν οι κατάλληλες 
στρατηγικές φυσικού αερισμού, σκίασης και 
θέρμανσης. 
 

Vacation family house 
Aegina Island                                                                   
2011-2013 

A seaside ground-floor weekend house de-
signed to be integrated to the natural environ-
ment and ensure the morphological coexistence 
of a central modest and plain shell with bulges 
referring to simple primordial forms of resi-
dence.

The distinction of the house into functional 
units is expressed in the formation of the 
bulges: The main building, which overlooks 
and opens to the view, hosts family meeting 
facilities.  One of the sides of the two stone 
shells hosts the bedrooms of the family and 
the other one the guest house and office to 
ensure privacy.  A lower bulge runs the building 
like a backbone and constitutes the connecting 
zone of the main areas, creating two enlarged 
intermediate stop areas: the entrance and the 
kitchen.  The basement holds the auxiliary 
areas of the mechanical installations.

The outdoor configurations can either ensure 
privacy in close proximity to the rooms, or 
constitute family gathering areas, providing the 
necessary shade in different phases of the day: 
the eastern courtyard, the western courtyard 
that serves as the main outdoor dining area and 
at the level of the swimming pool the two in-
dependent uses, the living room and the dining, 
which become one under the pergola.

In order to ensure maximum energy saving the 
principles of bioclimatic design were applied 
with regard to the location of the building and 
the choice of materials and the appropriate 
natural ventilation, shading and heating strate-
gies were selected.

 
 



Βιοκλιματικό  
Οινοποιείο
Μαρκόπουλο Αττικής                                                      
2001 – 2004 

Ο σχεδιασμός του  οινοποιείου εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα ξενάγησης επιτρέποντας την οπτική 
επαφή των επισκεπτών με το σύνολο της παρα-
γωγικής διαδικασίας.

Η πρόταση παραπέμπει στην τοπική αρχιτε-
κτονική των Μεσογείων: «τα μακρυνάρια» με 
τις μονόριχτες στέγες και τα μικρά βοηθητικά 
κτίσματα. Οι δύο βασικοί όγκοι του οινοποιεί-
ου αναπτύσσονται κατά μήκος του οικοπέδου, 
συνδεόμενοι με ένα κεντρικό διάδρομο, που 
διατρέχει το σύνολο του μήκους του κτιρίου, 
αποτελώντας τον κύριο άξονα κίνησης σε κάθε 
επίπεδο.

Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης 
για τους χρήστες του κτιρίου.  Ο βιοκλιματι-
κός σχεδιασμός καθορίζει  τη μορφολογική 
διαφοροποίηση των στοιχείων του κτιρίου: 
Η ημιυπαίθρια στοά διατρέχει τη νότια όψη 
προστατεύοντας από την ηλιακή ακτινοβολία, η 
συμπαγής βόρεια πλευρά του κτιρίου διαθέτει 
περιορισμένα ανοίγματα. Ο γραμμικός φεγγίτης 
στο σημείο συμβολής της μονόριχτης στέγης 
με τον βόρειο τοίχο κατανέμει με ομοιογένεια 
το φυσικό φως στο εσωτερικό, και επιτρέπει το 
φυσικό αερισμό του χώρου.

Bioclimatic  
Winery
Markopoulo,  Attica                                                         
2001 – 2004

The winery of the Papagiannakos Estate was 
designed on the one hand to ensure the 
smooth productive flow and on the other hand 
to enable the visitors to circulate within the 
winery space. 

Τhe respect of the local vernacular architec-
ture led to the choice of a building typology 
common to the Mesogeia area, marked by the 
introversion of the courtyards, the dominant 
presence of sloping roofs, and the linear ar-
rangement of rooms and ancillary spaces that 
create the characteristic “makrynaria” (long 
houses). The extension of the building at 
ground level and the avoidance of high eleva-
tions allowed the harmonious integration of the 
building into the surrounding environment. In-
deed, the plot itself dictates such an approach, 
dominated as it is by the east-west axis. 

Concering  the integration of bioclimatic princi-
ples into the design: exploitation of solar gains,  
natural ventilation and  reduction of  the need 
for mechanical cooling.  The degree to which 
energy is saved is based exclusively on passive 
systems, according to  design principles that are 
well adapted to the climatological context, the 
topography and the orientation of the plot. 



Βιοκλιματικό Οινοποιείο Bioclimatic Winery



Συγκρότημα επτά βιοκλιματικών  
εξοχικών κατοικιών
Ανω Πυργί Κέρκυρα                                                                   
2009

Development of seven  
bioclimatic vacation villas
Ano Pyrgi, Corfu                                                                     
2009



Συγκρότημα επτά βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών Development of seven bioclimatic vacation villas 



Συγκρότημα εξοχικών 
βιοκλιματικών κατοικιών
Ομάν                                                                   
2009

Development  
of vacation villas
Oman                                                                   
2009



Κοσμηματοπωλείο
Κηφισιά                                                                  
2008 – 2009

Η μελέτη καλείται να επιλύσει τη δυνατότητα 
λειτουργίας ενός κοσμηματοπωλείου σε εξαιρε-
τικά περιορισμένο χώρο. Δημιουργήθηκε ένας 
γραμμικός εκθεσιακός χώρος περιμετρικά του  
εσωτερικού του καταστήματος. Το μεγαλύτε-
ρο τμήμα επιτρέπει  τη θέαση των εκθεμάτων 
από το εξωτερικό αποτελώντας μία διαμπερή 
βιτρίνα.  

Η ζώνη δειγματισμού  - πώλησης και το γραφείο 
- ταμείο χωροθετούνται στο κέντρο δημιουργώ-
ντας μία διαχωριστική νησίδα μεταξύ επισκέπτη 
- πελάτη και πωλητή.

Οι εξωτερικές και  οι εσωτερικές όψεις καλύ-
πτονται με οξειδωμένα μεταλλικά φύλλα. Η 
σκουρόχρωμη υποφωτισμένη μεταλλική επιφά-
νεια αναδεικνύει τη φωτεινή ζώνη της βιτρίνας 
και επιπλέον δημιουργεί ένα σαφές όριο μεταξύ 
του έξω και του μέσα.  

Το υλικό επένδυσης επιλέγεται για να τονίσει 
την αντίθεση μεταξύ  της ύλης που εκτίθεται και 
του κελύφους. Μέταλλα που προέρχονται από 
τη γη,  εύπλαστα, μεταξύ των οποίων υπερισχύ-
ει  το στοιχείο  αντίθεσης ως προς φθορά, το 
κόστος και κατά συνέπεια τη φήμη τους.

Jewelery shop
Kifisia                                                                     
2008 – 2009

The design concept aims to create a functional 
jewelery shop in an extremely limited space. 
A linear narrow strip at the perimeter of the 
shop is the only space where the valuable 
pieces of jewelery is exposed. Part of this strip 
is viewed from the exterior composing a dou-
ble facade exhibition window.

The viewing area, the counter and the office 
have been combined in such a way that they di-
vide the customer’s zone from the employee ‘s.

Rusted metallic surfaces are used as cladding 
element both for the exterior and the  interior. 
The dark under lighted interior space increases 
the contrast with the lighted area that accom-
modates the jewelery and symbolically acts as a 
reinforcement of the limit between the exte-
rior and the interior. 

The cladding material wants to emphasize 
on the contradiction beween the exposed 
gold element and the iron used for the shell. 
Both,while being natural earth materials, more 
or less malleable, are characterised by their 
conctrasted degradation, cost and consequent-
ly, reputation.



Ιδιωτικό περίπτερο  
εταιρίας κοσμημάτων
Μπαχρέιν                                                                   
2009

Jewels company’s  
exhibition stand 
Bahrain                                                                   
2009



Ομαδικό εκθεσιακό 
περίπτερο
Οινόραμα                                                                  
2006

Στο εκθεσιακό περίπτερο προέχει η προβολή της 
εταιρικής ταυτότητας και η δημιουργία ενός άμε-
σου μηνύματος για την προώθηση του προϊόντος. 
Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο όταν μία 
ομάδα 6 οινοπαραγωγών αποφασίζει να συστεγα-
στεί σε ενιαίο χώρο για τις ανάγκες μίας έκθεσης 
μοιράζοντας, πέρα από το προφανές κόστος, όλη  
την εμπειρία της εκθεσιακής διαδικασίας.

Οι τρεις συμβατικές λειτουργικές ενότητες - απο-
θήκευση, γευστική δοκιμή και χώρος συναντήσεων- 
που απαιτούνται σε μία έκθεση οίνου αντιμετωπί-
στηκαν με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά στην 
προσέγγιση του ιδιωτικού και του κοινόχρηστου. 

Το περίπτερο είναι ένα ορθογώνιο  παραλληλεπίπε-
δο με σαφή δομική οριοθέτηση, όπου οι εκθέτες 
μοιράζονται κατά μήκος των δύο μεγάλων πλευρών 
στήνοντας έναν ατομικό-εταιρικό πάγκο γευστικής 
δοκιμής σε έντονα χρώματα. Κεντρικά μία ενιαία 
επιφάνεια με καθιστικούς πάγκους διατρέχει  όλο 
το μήκος του μεγάλου άξονα αποτελώντας το κοινό 
τραπέζι συναντήσεων. Ο χώρος αποθήκευσης ορ-
γανώνεται σε ένα κυκλικό στοιχείο εξωτερικά του 
οποίου εκτίθενται προσαρμοσμένοι στα έντονα 
χρώματα των πάγκων γευσιγνωσίας οι λογότυποι 
των εταιριών που συμμετέχουν.

Collective 
exhibitional stand
Αthens wine fair                                                                    
2006

In the exhibition stand design the highlight of 
the company profile  and the dissemination of 
a strong message are always considered to be 
main priorities aiming to the promotion of the 
products. Even more so when a group of six 
wine producers decide to be under the same 
roof in the same space for the exhibition, shar-
ing not only the cost, but also the total exhibit 
experience.

The three conventional functional  areas stor-
age, tasting and meeting area which are usually 
requested by a wine product stand, have been 
approached in a   different way according to 
the private and common character.

The stand is a orthogonal parallelepipedal shape 
with a white neutral frame that emphasizes the 
exterior construction area where the exhibi-
tors share the space that is created across the 
long facades. Each one of them sets up a sepa-
rate tasting area differentiated by colors. 
In the centre of the space, along the longitu-
dinal axis, a common sitting area is set. The 
storage area is hosted in a circular element at 
the exterior of which each company exhibits 
its logo altered only by colors to follow their 
tasting area color.
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