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Ο Ηλίαρ Μπεπιάηορ είναι διπλυμαηούσορ απσιηέκηοναρ μησανικόρ ηος ΔΜΠ. Με ςποηποθία 

ηος ΙΚΥ ζπούδαζε ζηην Γαλλία και απέκηηζε  μεηαπηςσιακό δίπλυμα ζηη πολεοδομία και 

ηον Πεπιθεπειακό Σσεδιαζμό ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Σοπβόννηρ ηος Παπιζιού (Paris-IV-

Sorbonne-1979)  και  ζηη ζςνέσεια διδακηοπικό δίπλυμα ζηη συποηαξία και γευγπαθία ηος 

ίδιος Πανεπιζηημίος (1982). Παπάλληλα απέκηηζε πηςσίο Ανθπυπογευγπαθίαρ ηος 

Πανεπιζηημίος Paris-X-Nanterre (1981). Το 1996 εξελέγη αναπληπυηήρ καθηγηηήρ και ζηη 

ζςνέσεια ηακηικόρ καθηγηηήρ συποηαξικού - πεπιβαλλονηικού ζσεδιαζμού και Γευγπαθίαρ 

ζηο Τμήμα Μησανικών Φυποηαξίαρ, Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηος 

Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ.  Γίδαξε   ζηο Δλληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, ζηο Ινζηιηούηο 

Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος (1990-94), ζηο μεηαπηςσιακό 

ππόγπαμμα ζποςδών ηος ΔΜΠ καθώρ και ζηην Δθνική Σσολή Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ. 

Δπίζηρ  δίδαξε υρ επιζκέπηηρ καθηγηηήρ και έδυζε διαλέξειρ ζε διάθοπα πανεπιζηήμια ηος 

εξυηεπικού. Έσει ηιμηθεί ηο 1997 από ηο WWF υρ Leader for a Living Planet- 2000, ηο 2005 

ηος απονεμήθηκε (από κοινού με ηην Α. Γοζποδίνη) ηο Βπαβείο ηηρ Ένυζηρ Δςπυπαφκών 

Σσολών Φυποηαξίαρ (The AESOP Prize for Best Published Paper) και ηο 2010 ζηη Μόζσα 

βπαβεύθηκε από ηο Σςμβούλιο ηηρ Δςπώπηρ (CEMAT) για ηη ζςμβολή ηος ζηη συποηαξία. 

ζηη πολιηιζηική κληπονομιά και ζηη πποζηαζία ηος ηοπίος ηηρ Δςπυπαφκήρ Ηπείπος. 

  

Έσει επιμεληθεί ή ζςγγπάτει μόνορ ή με άλλοςρ 29 βιβλία και έσει δημοζιεύζει πάνυ από 

160 επγαζίερ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά, ππακηικά επιζηημονικών ζςνεδπίυν και 

ζςλλογικούρ ηόμοςρ. Δπιπλέον έσει ππαγμαηοποιήζει εκαηονηάδερ διαλέξειρ πάνυ ζε θέμαηα 

ηηρ ειδικόηηηαρ ηος ζε επιζηημονικά ζςνέδπια ζηην Δλλάδα και ηο εξυηεπικό. Παπάλληλα 

με ηην ακαδημαφκή ηος δπαζηηπιόηηηα έσει αναπηύξει διεθνή επιζηημονική και κοινυνική 

δπάζη: Δξελέγη ανηιππόεδπορ ηηρ Γιεθνούρ Ένυζηρ Πολεοδόμυν και Φυποηακηών 

(ISOCARP  2001- 2008), ππόεδπορ ηος Σςλλόγος Δλλήνυν Πολεοδόμυν και Φυποηακηών 

(ΣΔΠΟΦ) από ηο 2005 έυρ ηο 2009 και  ανηιππόεδπορ ηος Δςπυπαφκού Σςμβοςλίος 

Πολεοδόμυν και Φυποηακηών (ECTP) από ηο 2005 έυρ ηο 2009. Γιεηέλεζε Διδικόρ 

Σύμβοςλορ ζηο Υποςπγείο Φυποηαξίαρ Οικιζμού και Πεπιβάλλονηορ (1981-85) και (1993-

1996), Δπιζηημονικόρ  Σύμβοςλορ ηηρ ΚΔΓΚΔ και Δμπειπογνώμυν ηηρ Δςπυπαφκήρ 

Δπιηποπήρ (1992-96), Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γαζών και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ (1996-98), 

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΠΔΦΩΓΔ και    (1998-2001).     
 


