ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Σεμιναριακοί κύκλοι Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

1ος κύκλος – Τρίτη 16/4 (12.45-17.00, αίθουσα Τ102)
μεθοδολογίες σχεδιασμού

(12.45-14.00)
12.45-12.55 Ελένη Χανιώτου
έναρξη, καλωσόρισμα και εισαγωγικές επισημάνσεις για τα σεμινάρια ΥΔ
ερευνητικά ερωτήματα και εργαλεία προσέγγισης
(οι νεοεισαχθέντες ΥΔ καλούνται να παρουσιάσουν τα πρώτα βήματα της έρευνάς τους:
διατύπωση ερωτημάτων, τρόποι και εργαλεία διερεύνησης, θεωρητικό πλαίσιο, προτεραιότητες
για το άμεσο επόμενο διάστημα)
12.55-13.10 Γιαννοπούλου Χριστίνα,
στην ερευνητική περιοχή «Κενότοποι σε αστικό περιβάλλον. Πολιτικές διαχείρισης και πρακτικές
σχεδιασμού» με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Θεοδωρά
συζήτηση (10 λεπτά)
13.20-13.35 Πιτούλη Αφροδίτη,
στην ερευνητική περιοχή «Ο αναπτυξιακός ρόλος των περιφερειακών πόλεων-λιμανιών στο
σύστημα μεταφορών. Εστιάζοντας σε Δυτική Ελλάδα και Ηγουμενίτσα» με επιβλέπουσα την Αν.
Καθηγήτρια Παναγιώτα Θεοδωρά
συζήτηση (10 λεπτά)
13.45-14.00 Χαραλαμπίδου Βασιλική,
στην ερευνητική περιοχή «Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση επενδύσεων.
Τα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού» με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σερράο
συζήτηση (10 λεπτά)
διάλειμμα (20 λεπτά)

(14.30-15.45)
μεθοδολογικές προσεγγίσεις: πολλαπλές οπτικές, στόχοι και εργαλεία
14.30-14.50 Βίκυ Μυλωνά (ΥΔ, επ. Πέννυ Κουτρολίκου)
Ένταξη προσφύγων στον αστικό χώρο
14.50-15.10 Ευφροσύνη Τσακίρη (επ. Χανιώτου, υποστήριξη 2018)
Εικόνα της πόλης: Μηχανισμοί διερεύνησης αναπαράστασής της
15.10-15.30 Φοίβος Καλλίτσης (επ. Βαΐου, υποστήριξη 2018)
Ο φόβος για την πόλη και η αμφίδρομη σχέση με τον κινηματογράφο: η αστική αναγέννηση
μέσα από τις ταινίες τρόμου και θρίλερ
συζήτηση (15 λεπτά)
διάλειμμα (15 λεπτά)
(16.00-17.00)
προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού
16.00-16.45 Λουδοβίκος Βασενχόφεν
Παρουσίαση του βιβλίου “The Ancestry of Regional Spatial Planning: A Planner’s Look at History”
συζήτηση (15 λεπτά)

2ος κύκλος – Τρίτη 4/6 (12.00-17.00, αίθουσα Τ102)
επίκαιρα αστικά ζητήματα

(12.00-13.55)
12.00-12.15 Κώστας Σερράος
έναρξη, καλωσόρισμα και εισαγωγικές επισημάνσεις για τα σεμινάρια ΥΔ
ερευνητικά ερωτήματα και εργαλεία προσέγγισης
(οι νεοεισαχθέντες ΥΔ καλούνται να παρουσιάσουν τα πρώτα βήματα της έρευνάς τους:
διατύπωση ερωτημάτων, τρόποι και εργαλεία διερεύνησης, θεωρητικό πλαίσιο, προτεραιότητες
για το άμεσο επόμενο διάστημα)
12.15-12.30 Γρηγοριάδης Σοφοκλής,
στην ερευνητική περιοχή «Μεθοδολογία διερεύνησης και εντοπισμού, καθορισμού κατάλληλων
δεικτών για τη αξιολόγηση της αστικής κινητικότητας με όρους βιωσιμότητας κι ανθεκτικότητας σε
πόλεις μεσαίου μεγέθους» με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σερράο
συζήτηση (10 λεπτά)
12.40-12.55 Δούκα Κωνσταντίνα,
στην ερευνητική περιοχή «Προσωρινή εργασία και κατοικία στην εποχή του brain drain» με
επιβλέπουσα την Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Μαρία Μάρκου
συζήτηση (10 λεπτά)
13.05-13.20 Πουγκακιώτη Βασιλική,
στην ερευνητική περιοχή «Οι σκάλες φόρτωσης του Αιγαίου» με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή
ΕΜΠ Νίκο Μπελαβίλα
συζήτηση (10 λεπτά)
13.30-13.45 Χαλαστάνης Δημήτριος,
στην ερευνητική περιοχή «Αστικές πολιτικές και αντιστάσεις σε περιόδους κρίσης: προς μια
αναθεώρηση της ιδιότητας του πολίτη γύρω από την έννοια της ανθεκτικότητας» με επιβλέπουσα
την Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Παναγιώτα Κουτρολίκου
συζήτηση (10 λεπτά)
διάλειμμα (15 λεπτά)
(14.10-15.45)
μεθοδολογικές προσεγγίσεις: πολλαπλές οπτικές, στόχοι και εργαλεία
14.10-14.30 Ξενοφών Διαλεισμάς (ΥΔ, επ. Θάνος Παγώνης)
Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας
στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού
14.30-14.50 Τιμόκλεια Ψαλλιδάκη (ΥΔ, επ. Ειρήνη Μίχα)
Διαδρομές στο «όριο» και οι «αδύνατες» γεωγραφίες της μετανάστευσης

14.50-15.10 Μάρω Κάτου (επ. Βαΐου, υποστήριξη 2018)
15+1 Γυναίκες Αρχιτέκτονες στην Αθήνα. Αναγνώσεις της διαδρομής του βίου
15.10-15.30 Αγγελική Κότσιαρη (επ. Καρύδης, υποστήριξη 2017)
Τρίκαλα: Η πολεοδομική εξέλιξη από το 1880 έως το 1940 - από την Οθωμανική περίοδο στο
ελληνικό κράτος
συζήτηση (15 λεπτά)
διάλειμμα (15 λεπτά)
(16.00-17.00)
προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού
16.00-16.45 Θάνος Παγώνης
Παρουσίαση της δημοσίευσης “Planning reform and development rights in Greece: institutional
persistence and elite rule in the face of the crisis”
συζήτηση (15 λεπτά)

