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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 
 
O Δημήτρης Δημητρίου είναι αρχιτέκτων μηχανικός , σπούδασε 
στην σχολή πολιτικών μηχανικών και στην αρχιτεκτονική σχολή 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης. 
  
Από το 1981 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας , ενώ 
από το 1988 ίδρυσε την τεχνική εταιρεία "Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε." η 
οποία έως σήμερα ασχολείται με τις μελέτες και κατασκευές 
ιδιωτικών οικοδομικών έργων. 
 
Ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνικές και 
αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
ανάπτυξης ακινήτων και των επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία. 
 
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και μέλος 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ). Από το 2016 συμμετέχει στο διοικητικό 
συμβούλιο του RICS, (Royal Institute of Chartered Surveyor) και 
είναι πιστοποιημένος ως "Planning and Development Project 
Manager". 
 
Από το 2002 είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Το διάστημα 2006-
2011 ήταν Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος του ΕΒΕΑ, ενώ 
από το 2018 συμμετέχει στην Διοικούσα Επιτροπή με καθήκοντα 
συμβουλευτικής των επιχειρήσεων. 
 



 
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και συντονιστής σε πολλά συνέδρια 
με θέματα επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης ακίνητης 
περιουσίας , στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.  
 
Από τον Ιανουάριο 2012 έως και τον Νοέμβριο του 2014 διετέλεσε 
ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας 
του ΥΠΟΙΚ, με καθήκοντά την  εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας των Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου, 
του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ. 
 
Στην διάρκεια της θητείας του , προήδρευσε σε πολλές ομάδες 
εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με αντικείμενο τα 
ακίνητα και την δημόσια περιουσία (Αντικειμενικές αξίες - 
Νομοσχέδιο Αιγιαλού -Καταπατημένα ακίνητα).  
 
Συμμετείχε επίσης στις ομάδες εργασίας που νομοθέτησαν τις 
διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων και στρατηγικών επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, κλπ) , για την απλοποίηση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών). 
 
Από τον Φεβρουάριο 2013 έως τον Νοέμβριο 2014 ανέλαβε 
παραλλήλως και καθήκοντα διευθυντή του Γραφείου Ελληνικού με 
σκοπό τον συντονισμό των δράσεων υλοποίησης του έργου. 
 
Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιούλιο 2015 διετέλεσε 
Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων του 
Δημοσίου (ΕΤΑΔ). 
 
Γνωρίζει, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 


