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Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

  
Ημερομηνία και τόπος γέννησης :  23/09/1972, Αθήνα 
Επαγγελματική θέση :  ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   
Διεύθυνση εργασίας  : Πατησίων 42, 10682 Αθήνα                                    
Τηλέφωνο εργασίας  : 210 - 7723818 / 6937133812 
Διεύθυνση κατοικίας  :  Σόλωνος 7, 10671 Αθήνα 
E-mail  : tpagonis@arch.ntua.gr 
  
A.  Σπουδές 
 
2006      Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολεοδομία  - Χωροταξία, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

- Τίτλος διατριβής: Ολυμπιακή και Μετα-Ολυμπιακή Αθηναϊκή πολεοδομία. Η μετατόπιση 
της συλλογιστικής του σχεδιασμού του χώρου ως συνέπεια του κατακερματισμού των 
δομών αρμοδιότητας (επιβλέπων καθ. Λ. Βασενχόβεν), Φεβρουάριος 2006. 

1998      M.Sc. Urban and Regional Planning Studies, London School of Economics and Political 
Science, Λονδίνο  

- Απονομή τίτλου με Διάκριση 
1997      Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

- Βαθμός πτυχίου: 8.56/10 
 
Β.  Επαγγελματική σταδιοδρομία 
 
Ιουν 2010-      Μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στο αντικείμενο «Αστικός  
σήμερα           Σχεδιασμός», Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.  
                       Υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθημάτων, συμμετοχή σε ερευνητικές και  
                       επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.  
Φεβ-Μάιος     Επισκέπτης ερευνητής, Bartlett School of Planning, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου 
2015                
2010-σήμερα  Συμμετοχή ως σύμβουλος σε μελέτες και έργα στο επιστημονικό αντικείμενο της  
                       πολεοδομίας και χωροταξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
2013-              Συνιδρυτής του γραφείου μελετών χωρικού σχεδιασμού TP Development  
                        στα Τίρανα  
Οκτ 2008-      Εκλεγμένος Λέκτορας στο αντικείμενο «Αστικός Σχεδιασμός» και εντεταλμένος  
Ιουν 2010       διδάσκων (ΠΔ 407) μερικής απασχόλησης, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας,  
                       Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ  
 
2006-2008      Λέκτορας (ΠΔ 407), Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
                       Πανεπιστήμιο Αιγαίου (αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων) 

      - Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων πολεοδομίας, χωροταξίας, αστικής γεωγραφίας 
2005-2011      Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εταίρος 
                       Θύμιος Παπαγιάννης & Συνεργάτες ΑΕΜ, ‘Σχεδιασμός και διαχείριση του χώρου’. 

      - Συμμετοχή ως συντονιστής και υπεύθυνος έργου σε πολεοδομικές και χωροταξικές 
μελέτες και έργα αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

2002-2006      Συνεργάτης Ερευνητής Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΕΜΠ        
                     - Εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
2001-2003 Συνεργάτης Αρχιτέκτων, (αστικός σχεδιασμός)  Θύμιος Παπαγιάννης & 

Συνεργάτες ΑΕΜ, ‘Σχεδιασμός και διαχείριση του χώρου’. 
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                     - Συμμετοχή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού και οικιστικής ανάπτυξης 
2000-2005      Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος, ελεύθερος επαγγελματίας   
                     - Μελέτες κτιριακών έργων και δημόσιων χώρων 
                     - Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκθέσεις και λοιπές δραστηριότητες 
               
Γ.  Διακρίσεις  στον αστικό σχεδιασμό 
 Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 11η Biennale Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της 

Μεσογείου, Αθήνα, Ιούνιος 2003 (σε ομάδα, σχεδιασμός δημόσιου χώρου).        
 Έπαινος στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Europan 6, ‘Ενδιάμεσα τμήματα πόλεων και νέες 

μορφές αστικότητας’, Ιούνιος 2001 (σε ομάδα, σχεδιασμός περιοχής κατοικίας).      
 Έπαινος στο διεθνή διαγωνισμό ιδεών της UIA ‘Συμβιωτικοί Χώροι’, Ιούνιος 1996 

(παρέμβαση σε δημόσιο χώρο).      
 
Δ.  Δημοσιεύσεις  

1. Άρθρα σε περιοδικά με κρίση 

 ‘Planning reform and development rights in Greece: institutional persistence and elite rule in 
the face of the crisis’ European Planning Studies, Φεβρουάριος 2019 
DOI: 10.1080/09654313.2019.1579300 (με τον Ν. Καραδημητρίου). 

 ‘Χωρικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση: Η πορεία της ανακλιμάκωσης στη Μητροπολιτική 
Αθήνα’ Γεωγραφίες, Ιούνιος 2015, σελ. 77-91 (με τον Ι. Χωριανόπουλο). 

  ‘Planning, competitiveness and sprawl in the Mediterranean city: the case of Athens’. Cities, 
27 (4) August 2010, pp. 249-259. (with I. Chorianopoulos, S. Koukoulas and S. Drymoniti) 

 ‘Ο φυσικός σχεδιασμός ως μέσο για την προβολή της πόλης: η νέα φαντασιακή εικόνα της 
Αθήνας’.  Γεωγραφίες, Ιούνιος 2004, σελ. 105-111.  

 ‘Urban development projects in Moscow: market-state relations in the new Russia’. European 
Planning Studies. Vol. 8, No. 6, Dec 2000, pp. 751-766. (με τον Andy Thornley)        

 
2. Συμμετοχή σε εκδόσεις 

 ‘Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του Λυκαβηττού με την πόλη της Αθήνας ως εγχείρημα 
στρατηγικού οραματισμού’. Στο: Πρόγραμμα Λυκαβηττός-Το παρόν και το μέλλον του αστικού 
δάσους της Αθήνας, Δήμος Αθηναίων,  (υπό έκδοση)  

 ‘Athenian Urbanism and Urban Resilience’. In: Othengrafen, F. & K. Serraos (eds) Urban 
Resilience, Changing Economy and Social Trends: Coping with socio-economic 
consequences of the crisis in Athens, Greece. LUH-NTUA, DAAD, Hannover, Δεκ. 2018, 
σελ. 31-48 

 ‘Συνέχειες και ασυνέχειες στην πορεία της Μεσογειακής πόλης: Όψεις της αστικής πολιτικής 
στην Αθήνα’. Στο: Α. Αφουξενίδης, Σ. Γκιάλης, Θ. Ιωσηφίδης, Η. Κουρλιούρος (επιμ.) 
Κριτικά Δοκίμια Ευρω-Μεσογειακής Ανθρωπογεωγραφίας – Τιμητικός Τόμος για την Λίλα 
Λεοντίδου, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (υπο δημοσίευση) 

 ‘Η λογική και πρακτική των επιπέδων διοίκησης: Μητροπολιτική διακυβέρνηση’. Στο: 
Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική Έκδοση, ΕΚΚΕ-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 
<http://www.athenssocialatlas.gr> 2015 (με τον Ιωάννη Χωριανόπουλο) 

 ‘Η Φύση ως άξονας στρατηγικού σχεδιασμού του αστικού χώρου’. Στο: Φύση και Αστικές 
Δυναμικές: Σχεδιάζοντας με τη Φύση στην Πόλη. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού 
συμποσίου στη μνήμη της Καθηγήτριας Τζένης Κοσμάκη, Τομέας Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας ΕΜΠ, Αθήνα: Προπομπός, Δεκ. 2012 

 Χωρική διακυβέρνηση: Θεωρία, Ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα: 
Κριτική, Οκτ. 2010 (Λ. Βασενχόβεν, Κ. Σαπουντζάκη, Ι. Γιαννίρης και Β. Ασπρογέρακας). 

 ‘Επιστρέφοντας στο όραμα ενός όμορφα οργανωμένου κόσμου: Μια σύγχρονη θεώρηση της 

https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1579300
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συνεισφοράς του LC στην πολεοδομία’. Στο: (Ρ. Φατσέα κ.α. εκδ.) Vers-contre LC . 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Δεκ. 2010 

 ‘Μια μετάβαση της πολεοδομίας: από τον φυσικό σχεδιασμό στο σχεδιασμό της εικόνας της 
πόλης’. Στο: Χ. Κάλμπαρη, Κ. Ντάφλος (επιμ.) Η «Μετάβαση της Αθήνας» 2004-05. Αθήνα: 
Futura, Δεκ. 2005. 

 ‘The western urban development model meets Moscow politics’. Στο: M. De Jong, K. 
Lalenis, V. Mamadouh (eds). The Theory and Practice of Institutional Transplantation, 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Dec. 2002, σελ. 169-183. (με τον Andy Thornley)     

 
3. Επιστημονικές Συνεντεύξεις 

 Συνέντευξη στους Διαλόγους της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΠΟΛΗ+ΚΡΙΣΗ του ΑΠΘ  
10.04.2014. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ενότητα: Παραδόσεις σχεδιασμού και ο ρόλος των 
ειδικών http://gkafkala.webpages.auth.gr/site/παραδόσεις-σχεδιασμού/ 

 Planning withers away in crisis-ridden Greece’. Progressive Planning. No 198 Winter 2014, 
pp.24-27 (A discussion initiated by Reggie Modlich with D. Vaiou, R. Klabatsea, M. Markou, 
E. Micha and F. Vatavali) 

 
4. Εισηγήσεις σε συνέδρια  

 ‘Crisis, Innovation and the Planning System: From heteronomy to autonomy’ Συμμετοχή στη 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο διεθνές συνέδριο Changing Cities 4, Χανιά, 24.06.2019 

 ‘Το βλέμμα των Αθηνών: Αναστοχασμός πάνω στο μύθο του Λυκαβηττού’ Στο: 
International Conference on Monumentality, ΕΑΠ, Aθήνα, 4-6.04.2019 (με τη Μ. Κιούρτη) 

 ‘Xωρικός σχεδιασμός παράκτιων τουριστικών τοπίων-H περίπτωση της Aλβανικής Pιβιέρας’. 
Στο: Δέφνερ, Α. (επιμ.) Σύγχρονοι προβληματισμοί για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την 
Ανάπτυξη –Μια συλλογή κειμένων από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2019, 1404-1416  

 ‘The challenge of planning an emerging Mediterranean touristic landscape: making the 
Albanian Riviera’ In: Jimenes et al (eds) TURISCAPE – Proceedings of 1st International 
Congress Transversal Tourism & Landscape, 8-10 Φεβρουαρίου 2018 Torremolinos,  644-
656 

 ‘Προσεγγίσεις διδασκαλίας του αστικού σχεδιασμού μεταξύ design και planning: η εμπειρία  
στις σχολές αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης και Αθήνας’ Εισήγηση στο συνέδριο με αφορμή 
τα 100 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ: Η Διδακτική της Αρχιτεκτονικής: 
Αντικείμενα και προοπτικές, Αθήνα-ΕΜΠ, 3-4 Νοεμβρίου 2017 (με τη Χ. Χριστοδούλου) 

 ‘Αναζητώντας συνέχειες και τομές στον μητροπολιτικό σχεδιασμό της Αθήνας μεταξύ 
Ολυμπιάδας και κρίσης’. Στο: Συνέδριο του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής με θέμα 
“Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι 
Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού. Αθήνα 
ΕΜΠ, 20-22 Οκτωβρίου 2017 

 ‘Ιδιωτικά και δημόσια αγαθά και ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα: Προς ένα νέο πλαίσιο 
ερμηνείας με αφετηρία τη σημερινή κρίση’. Στο: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 24-27 Σεπτεμβρίου 
2015 (με τον Ν. Καραδημητρίου) 

 ‘Synergies between urban design and planning: In search of a new planning model for the 
Athenian metropolis’ Στο: International Conference on Changing Cities 2 Spatial, Design, 
Landscape & Socioeconomic Dimensions. Πόρτο Χέλι, 22-26 Ιουνίου 2015 

 ‘Χωρική ανακλιμάκωση και χωρικός σχεδιασμός: Διακυβερνητικές προκλήσεις στο 
μητροπολιτικό σχεδιασμό της Αθήνας’. Στο: Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 
Γεωγραφικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 2014 (με τον Ι. Χωριανόπουλο). 

http://gkafkala.webpages.auth.gr/site/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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 ‘Η γεωγραφία των κοινωνικών δικτύων ως μέθοδος αστικού σχεδιασμού στην Αθήνα της 
κρίσης’. Στο: Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. 
Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 2014 (με τους Βέρου, Ρ., Γκαρραμόνε, E & Δ. Λούκο) 

 ‘Επανεξετάζοντας το πρότυπο οικιστικής παραγωγής στην Ελλάδα μέσα από την οπτική της 
σημερινής συγκυρίας’. Στο: Μεταβολές και ανα-σημασιοδοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της 
κρίσης. 1-3.11.2013. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
http://www.arch.uth.gr/crisisconference/proceedings/synedrio.html   

 ‘The evolution of metropolitan planning policy in Athens over the last three decades: Linking 
shifts in the planning discourse with institutional changes and spatial transformation’. 
Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Changing Cities: Spatial, morphological, 
formal and socioeconomic dimensions. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκιάθος, 18-21 Ιουνίου 
2013   

 ‘Challenges of territorial planning reform in Albania: towards the establishment of a national 
planning culture of territory regulation. Εισήγηση στο Εθνικό Συνέδριο Supporting Local 
Governments in Territorial Planning and Development Control  που διοργανώθηκε από τον 
Εθνικό Φορέα Χωρικού Σχεδιασμού της Αλβανίας με υποστήριξη από την Παγκόσμια 
Τράπεζα και το πρόγραμμα MATRA της Ολλανδικής κυβέρνησης. Μάρτιος 2012, Τίρανα. 

 ‘Ανταγωνιστικότητα και αστική διάχυση. Εξερευνώντας αντιφατικές όψεις της αστικής 
πολιτικής στη μετα-ολυμπιακή Αθήνα’. Εισήγηση στο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Βόλος, 
Σεπτέμβριος 2009 (Παγώνης, Θ, Ι. Χωριανόπουλος, Σ. Κουκούλας)  

 ‘Το ΡΣΑ ως εργαλείο διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης’. Εισήγηση στην ημερίδα: Το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας - Αττικής 2009 - Κριτική αποτίμηση - Προοπτικές. Εργαστήριο 
Αστικού Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, 22.06.2009 

 ‘Urban competitiveness and sprawl as conflicting planning priorities: the Olympic legacy of 
Athens’. Εισήγηση στο: Urban growth without sprawl: a way towards sustainable 
urbanization. 44th International Planning Congress, ISoCaRP, Dalian, China, 19-23 
Σεπτεμβρίου 2008 (Pagonis, T. Chorianopoulos I, Drymoniti S, Koukoulas S.) 

 ‘Globalizing urban cultures: The role of heritage in shaping the future identity of the African 
city’. Στο: 2006 World Planning Schools Conference. Diversity and Multiplicity: a new 
Agenda for the World Planning Community. Mexico City, 11-16 Ιουλίου 2006.  

 ‘Το νέο τοπίο του σχεδιασμού του χώρου στην Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες – Ένα 
πλαίσιο εξέτασης νεωτερικών προσεγγίσεων και οργανωτικών αλλαγών’. Στο: 7ο Πανελλήνιο 
Γεωγραφικό Συνέδριο, 14-17 Οκτωβρίου 2004, Μυτιλήνη. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Τόμος Ι, σελ 602-609. 

 ‘The politics of new governing institutions of urban planning in Athens’. Στο: The Third Joint 
Conference AESOP-ACSP. The Network Society: The New Context for Planning, 8-12 
Ιουλίου 2003, Λουβαίν. 

 ‘The global-local connectivity deficit in urban development related to a special event’. Στο: 
The 5th Biennial of Towns and Town Planners in Europe. Connecting the City–Connecting 
Citizens, 10-12 Απριλίου 2003, Βαρκελώνη.  

 
5. Άρθρα σε περιοδικά χωρίς κρίση / MME 

 Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος για το Λυκαβηττό στην εκπομπή «Αστικό Τοπίο» 
στο κανάλι της Βουλής σε δύο εκπομπές στις 3 και 9 Φεβρουαρίου 2019. 

 Δημοσίευση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος για το Λυκαβηττό στον ιστότοπο 
ARCHISEARCH, 17.12.2018 < https://www.archisearch.gr/architecture/lykabettus-hill-
athens-sxoli-arxitektonon-mixanikon-ethniko-metsovio-politexneio-presentation/>  

 ‘Ο μητροπολιτικός σχεδιασμός της Αθήνας υπό το πρίσμα της κρίσης και της προωθούμενης 
θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού’, Οικοτριβές, Νοέμβριος 2013 

 ‘Θεσσαλονίκη 2012: Ευκαιρία για θεσμική μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης’. 
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Τεχνογράφημα 17 (405) Οκτ 2010 (με τους Χ. Μακράκη Καραχάλιο και Α. 
Αλεξανδροπούλου) 

 ‘Τα απομεινάρια της οργανωτικής υποδομής των Ολυμπιακών έργων και ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός της Αθήνας’. Αρχιτέκτονες, (59) Σεπ-Οκτ 2006  

 ‘Ο Ελαιώνας σε τροχιά μεταμόρφωσης υπό την επίδραση νέων δυναμικών’. Αρχιτέκτονες, 
(55) Ιαν-Φεβ 2006  

 
6. Βιβλιοκριτική 

 Τοπία Αστικής Διάχυσης: Αστικοποίηση και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Η Περιφέρεια της 
Θεσσαλονίκης. Χάρις Χριστοδούλου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2015. 398 
σελίδες. Γεωγραφίες, 28, Άνοιξη 2017 

 

Ε.  Ερευνητική και διδακτική εμπειρία 
 

1. Ερευνητική δραστηριότητα 

 Σχεδιασμός του Χώρου και Θέματα Γης μέσα από την οπτική της κρίσης. Διερεύνηση της 
μετεξέλιξης του προτύπου ρύθμισης του χώρου και της λογικής απόδοσης δικαιωμάτων δόμησης στην 
ιδιοκτησία στην Ελλάδα με αφετηρία τις πρόσφατες μεταβολές στο νομικό πλαίσιο και τη φορολογική 
πολιτική στο διάστημα 2010-2015. Εκτίμηση του βάθους των ανατροπών και του βαθμού συνέχισης 
κληρονομημένων δομών. Επιστροφή σε θεμελιακά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της αξίας που 
δημιουργείται ή καταστρέφεται από την ανάπτυξη της γης και την κατανομή της μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων ως βασικό αντικείμενο της ρυθμιστικής λειτουργίας του σχεδιασμού. Αναζήτηση 
ενός νέου πλαισίου ερμηνείας της λογικής απόδοσης δικαιωμάτων δόμησης με αναφορά στη σχέση 
μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων αγαθών και τη λογική της κάρπωσης αξίας. Eρευνητική συνεργασία με 
τον Νίκο Καραδημητρίου (Bartlett School of Planning) που αφορά διοργάνωση ειδικής συνεδρίας, 
εισηγήσεις και διαλέξεις στο διάστημα 2014-2017 και δημοσίευση στο περιοδικό European Planning 
Studies. 

 Προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού μεταξύ design και planning. Επιστημολογική διερεύνηση 
της έννοιας και των προσεγγίσεων του αστικού σχεδιασμού με αναφορά στην εξέλιξη της 
διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας και την χαρτογράφηση 
διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων. Προσδιορισμοί του αστικού σχεδιασμού στην ελληνική 
αστική συνθήκη και η μικτή ιδιότητα του αρχιτέκτονα πολεοδόμου. Σύγχρονες προσεγγίσεις του αστικού 
σχεδιασμού με βάση τα τρέχοντα ζητήματα και αστικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η 
οικονομική κρίση και η αστική ανθεκτικότητα. Πειραματισμός με υβριδικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
που επαναπροσδιορίζουν εγκατεστημένα όρια, κλίμακες σχεδιασμού και πρακτικές στην πόλη. Πολυετής 
εμπειρία διεπιστημονικής συνεργασίας σε εργαστήρια αστικού σχεδιασμού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του 
ΕΜΠ 2012-2017. {Διοργάνωση ειδικής συνεδρίας στο συνέδριο Changing Cities 2015, εισηγήσεις σε 
συνέδρια και ημερίδες και διαλέξεις στο διάστημα 2014-2017}  

 Στρατηγική Σχεδιασμού και Παρεμβάσεις Προτεραιότητας για την Αναζωογόνηση και 
Ενεργοποίηση του Λόφου Λυκαβηττού. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος 
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ που υλοποιήθηκε το 2018 με υποστήριξη από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. 
Λάτση. Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
αναζωογόνηση και ενεργοποίηση του εμβληματικού τοπόσημου της Αθήνας με στόχο την αποκατάσταση 
της υπερτοπικής του σημασίας, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ενίσχυση της 
διασυνδεσιμότητας του με τις γύρω γειτονιές και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας σε 
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην 
προσέγγιση της «έρευνας μέσω του σχεδιασμού» (research by design) σε συνδυασμό με διαδικασίες 
διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού που έλαβαν χώρα στα πλαίσια εφαρμογής της στρατηγικής 
αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου της Αθήνας. Στοιχεία της ανάλυσης και στρατηγικής σχεδιασμού 
λήφθηκαν υπόψη στην προετοιμασία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων «Παν.Όραμα -
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Θεάτρου Λόφου Λυκαβηττού».  
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 Ανίχνευση της κρίσης στον αστικό ιστό και αναζήτηση τρόπων παρέμβασης μέσω του 
αστικού σχεδιασμού. Ανίχνευση των πολύπλευρων επιπτώσεων της κρίσης στον αστικό χώρο της 
Αθήνας και δυνατότητες αντιμετώπισης των σύνθετων χωρικών επιπτώσεων της μέσω του αστικού 
σχεδιασμού. Πολυετής εμπειρία διδασκαλίας εργαστηρίου αστικού σχεδιασμού 7ου εξαμήνου στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ που ασχολήθηκε συστηματικά με χαρτογραφήσεις του αστικού χώρου σε 
κεντρικές πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Αθήνας και διατύπωση σεναρίων παρεμβάσεων με σκοπό 
την αντιμετώπιση κοινωνικοχωρικών ζητημάτων και τη διαχείριση μη υλικών διαστάσεων του αστικού 
χώρου στο διάστημα 2010-2017. {Εισηγήσεις σε συνέδρια και δημόσιες παρουσιάσεις, προετοιμασία 
ερευνητικής πρότασης που υποβλήθηκε στα European Economic Area Grants το 2015} 

 Ανάπτυξη ρυθμιστικών εργαλείων για τον έλεγχο της δόμησης και προτάσεων για την 
οργάνωση του συστήματος του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Αλβανία. Έρευνα που 
εκπονήθηκε στο διάστημα 2009-2013 στα πλαίσια συμμετοχής μου ως βασικού εμπειρογνώμονα στο 
έργο Land Administration and Management Project της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και στο 
πρόγραμμα Reinforcing Local and Regional Government Structures in Albania του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που είχε ως αντικείμενο τη διατύπωση συνοδευτικής πολεοδομικής νομοθεσίας. 
Διερευνήθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα του ρυθμιστικού σχεδιασμού και οι αδυναμίες ελέγχου της 
δόμησης στην Αλβανία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με την 
οργάνωση και το συσχετισμό των επιπέδων του σχεδιασμού, την εφαρμογή ρυθμιστικών εργαλείων 
καθώς και την επίλυση προβλημάτων εναρμόνισης πολεοδομικής νομοθεσίας με άλλους τομείς 
πολιτικής. {Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων, δημόσιες παρουσιάσεις, συνέχιση της έρευνας μέσα από 
εμπλοκή σε εφαρμογή των ρυθμίσεων σε έργα χωρικού σχεδιασμού στο διάστημα 2013-2017}. 

 Χαρτογράφηση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση των αλλαγών χρήσεων γης στην 
περιοχή των Μεσογείων με χρήση τηλεπισκόπησης και βοηθητικών δεδομένων στα ΓΣΠ. 
Συμμετοχή στο διάστημα 2007-2009 ως μέλος της ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Συγχρηματοδότηση 2007, 
επιστ. υπεύθυνος: Σ. Κουκούλας). Διερεύνηση επιπτώσεων της ακολουθούμενης αστικής πολιτικής στην 
Αθήνα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αστικής ανταγωνιστικότητας στην αστική διάχυση και την 
ανάπτυξη του μητροπολιτικού συγκροτήματος με έμφαση στο ρόλο του σχεδιασμού.  {Σύνταξη εκθέσεων, 
προετοιμασία εισηγήσεων σε συνέδρια και σχετικές δημοσιεύσεις} 

 Ολυμπιακή και Μετα-Ολυμπιακή Αθηναϊκή πολεοδομία. Η μετατόπιση της συλλογιστικής 
του σχεδιασμού του χώρου ως συνέπεια του κατακερματισμού των δομών αρμοδιότητας. 
Πρωτογενής έρευνα με αντικείμενο την επίδραση της συγκυρίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην αστική 
διακυβέρνηση της Αθήνας την περίοδο 1999-2005 στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
(2002-2005). Συσχετισμός των ‘προσωρινών’ μεταβολών στις δομές αρμοδιότητας του σχεδιασμού του 
χώρου στο διάστημα της Ολυμπιακής προετοιμασίας με ‘μόνιμες’ μεταβολές  στη ‘συλλογιστική’ του 
σχεδιασμού, δηλαδή στις επιδιώξεις και στην αντίληψη των δημόσιων φορέων με πολεοδομικές 
αρμοδιότητες ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων. Εξέταση τριών μελετών 
περίπτωσης στους τομείς των μεταφορών, της ανάπλασης του δημόσιου χώρου και της αξιοποίησης της 
δημόσιας περιουσίας, (επιβλέπων καθηγητής Λ. Βασενχόβεν).  

 Μετασχηματισμοί της αστικής διακυβέρνησης στην Αθήνα από την Ολυμπιάδα στην κρίση. 
Διερεύνηση της μετεξέλιξης των δομών αστικής διακυβέρνησης στην Αθήνα με αφετηρία τις ειδικές 
ρυθμίσεις που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της Ολυμπιακής συγκυρίας και την μετεξέλιξη τους στην πιο 
πρόσφατη περίοδο της κρίσης. Αναζήτηση συνεχειών και τομών στις κατευθύνσεις πολιτικής και τη 
σχέση μεταξύ κεντρικού και τοπικού κράτους, πορεία ανακλιμάκωσης. Έρευνα που αφορούσε σε 
αποδελτίωση αρμοδιοτήτων φορέων σχεδιασμού στην Αθήνα και συνεντεύξεις με παράγοντες της 
διοίκησης που εκπονήθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής και παρακολούθηση εξελίξεων σε 
κατοπινό στάδιο.  {εισηγήσεις σε συνέδρια, δημόσιες παρουσιάσεις, σεμινάρια και σχετικές 
δημοσιεύσεις}. 

 Διλήμματα σύνδεσης ‘παγκόσμιου’ και ‘τοπικού’ στα πλαίσια της αστικής ανάπτυξης που 
σχετίζεται με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα προβλήματα 
συμβιβασμού των βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων της διεθνούς διοργάνωσης και των μακροπρόθεσμων 
στόχων του πολεοδομικού σχεδιασμού στις Ολυμπιακές πόλεις. Βασίζεται στη μελέτη των λειτουργικών 
προδιαγραφών της  ΔΟΕ για το σχεδιασμό Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (venue design) και σε έρευνα 
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σχετικά με το πλαίσιο της  διοργάνωσης των Αγώνων στη Βαρκελώνη και το Σίδνεϋ (Κέντρο 
Ολυμπιακών Σπουδών και συνέδριο IOC/UIA, Λωζάννη). {Ενδιάμεσο στάδιο έρευνας διδακτορικής 
διατριβής, εισήγηση στο συνέδριο ECTP, Βαρκελώνη, Μάρτιος 2003}. 

 Ο ρόλος της ιστορικής κληρονομιάς στην επανεφεύρεση της ταυτότητας της Αφρικανικής 
πόλης. Διερεύνηση της επίδρασης δυτικών αστικών στρατηγικών city marketing μέσω της 
ανακατασκευής της εικόνας της πόλης στον Παγκόσμιο Νότο με μελέτη περίπτωσης το Πόρτο 
Νόβο στο Μπενίν. {Συλλογή και επεξεργασία υλικού στα πλαίσια συμμετοχής μου σε διεθνές 
πολεοδομικό εργαστήριο 2005 που παρουσιάστηκαν με εισήγηση στο συνέδριο AESOP/World Planning 
Congress, Ιούλιος 2006}.  

 Η διακυβέρνηση των χωρικών και αστικών πολιτικών από την ΕΕ στο τοπικό επίπεδο. 
Συμμετοχή ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ (Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής 
Ανάπτυξης) στο ερευνητικό πρόγραμμα  του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας ESPON 2.3.2, 
(Οκτ 2004 – Μάιος 2006). Εργασία στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης για τη χωρική διακυβέρνηση 
στην Ελλάδα, τη μελέτη περίπτωσης σχετικά με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις  και την αποδελτίωση των εθνικών εκθέσεων χωρικής διακυβέρνησης των 25+4 κρατών 
μελών. Συμμετοχή στην καταληκτική συνάντηση εργασίας της ερευνητικής ομάδας στη Βαλένθια με 
αντικείμενο τη σύνταξη της τελικής έκθεσης του προγράμματος, Μάρτιος 2006 

 Η επίδραση της αγοράς στην αστική ανάπτυξη της Μόσχας. Πρωτογενής έρευνα πεδίου 
μετασοσιαλιστικής αστικής ανάπτυξης με μελέτη περίπτωσης τη Μόσχα που εκπονήθηκε στα πλαίσια 
διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος με δευτερογενή συμπληρωματική έρευνα σε 
κατοπινό στάδιο για δημοσιεύσεις. Συγκριτική εξέταση τριών μελετών περιπτώσεως που συνθέτουν 
διαφορετικές πτυχές του αναδυόμενου προτύπου αστικής ανάπτυξης στη Μόσχα που συνδυάζει τη 
μίμηση δυτικών μοντέλων με την ανάκληση στοιχείων από το προ-σοσιαλιστικό παρελθόν: υπόγειο 
εμπορικό κέντρο Manezh μπροστά από το Κρεμλίνο, ανακατασκευή εκκλησίας Christ the Saviour βάσει 
του αρχικού σχεδίου του 19ου αιώνα και σχεδιασμός του νέου επιχειρηματικού πάρκου Moscow City. 
Μαρ – Σεπ. 1998 και 1999-2000. 

2. Διδακτικό έργο 

 Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ως μέλος ΔΕΠ πλήρους 
απασχόλησης 2010-2017 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 
 Σχεδιασμός Αστικού Χώρου 7α: Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου. (υπεύθυνος 

φροντιστηρίου και συντονιστής μαθήματος) 2010-2017 
 Ιστορία και Θεωρία 8 – Εμβαθύνσεις - Κατεύθυνση Γ: Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη: 

σχεδιασμός, αστικές πολιτικές και οι πόλεις - η Ελλάδα και το παγκόσμιο. Κατ’επιλογή 
υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου. (συνυπεύθυνος μαθήματος με την Ειρήνη Μίχα) 
2010-2017 

 Ιστορία και Θεωρία 6: Η Σύγχρονη εποχή. Κριτική προσέγγιση της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής θεωρίας. Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου.  (Μέλος  
διδακτικής ομάδας του μαθήματος, 2011-2013) 

 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8α: Σχεδιασμός υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου σε αστική 
περιοχή. Υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου.  (Μέλος διδακτικής ομάδας μαθήματος, 
συνυπεύθυνος φροντιστηρίου, 2010-2018) http://8a-toposastikoutopiou.blogspot.gr/ και 
https://elefsis8a.wordpress.com. Υπεύθυνος φροντιστηρίου και αυτόνομου θέματος την 
περίοδο 2018-2019 

 Ειδικά θέματα περιβάλλοντος 7ου εξαμήνου: Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη. 
Μέλος διδακτικής ομάδας του μαθήματος το έτος 2010-2011 

 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9: Αστικός Σχεδιασμός. Υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου. 
Συμμετοχή ως σύμβουλος πολεοδόμος το έτος 2011-2012 και ως μέλος διδακτικής 
ομάδας το διάστημα 2013-2017 http://synth09-athens-faliro.blogspot.gr/ http://synth09-
istanbul.blogspot.gr/ Συντονιστής μαθήματος και συνυπεύθυνος κατεύθυνσης ΙΙΙ 

http://8a-toposastikoutopiou.blogspot.gr/
https://elefsis8a.wordpress.com/
http://synth09-athens-faliro.blogspot.gr/
http://synth09-istanbul.blogspot.gr/
http://synth09-istanbul.blogspot.gr/
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«Πολεοδομικές και Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις» σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 
σπουδών την περίοδο 2018-2019. 
 
Επίβλεψη σπουδαστικών διαλέξεων 

 Γούναρη Ιωάννα (Φεβρουάριος 2018) Επεισόδια δημόσιας ζωής στο αστικό παράκτιο 
μέτωπο: η περίπτωση των Αγίων Σαράντα Αλβανίας 

 Λούκος Δημήτρης (Φεβρουάριος 2017) Προσδιορισμοί της ανθεκτικότητας: από την 
ισορροπημένη στη μεταβλητή φύση 

 Γαλίκα Άννα, Καμπάνη Άννα (Ιούνιος 2016) Loose space: η αναζήτηση της χαλαρότητας 
στον χώρο 

 Τσουκιά Ελεάνα (Ιούλιος 2012) Σχεδιασμός με τακτικές και μαστορέματα (συνεπιβλέπων 
με τον Γ. Γυπαράκη) 

 Μαραβέλια Ευγενία (Ιούλιος 2012) Η διαχείριση του νερού ως παράγοντας συγκρότησης 
του αστικού και κοινωνικού χώρου στην Ολλανδία: η περίπτωση του Άμστερνταμ 

 Μερκούρης Αλέξανδρος, Μπούρου Καλλιόπη-Καρολίνα (Ιούλ. 2012) Who runs the city? 
Τάσεις αστικού σχεδιασμού σε συνθήκες μεταπολιτικής. η περίπτωση της Αθήνας 

 Οικονομίδη Ίλντα (Φεβρουάριος 2012) Κοινωνικό-χωρικός μεταχηματισμός του αστικού 
δημοσίου χώρου στην Αλβανία: Παραδείγματα από την πόλη των Αγιίων Σαράντα 

 Κουτσούκου Μαρία (Οκτώβριος 2012) Στεγαστικά προγράμματα στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο - Το παράδειγμα του KENSUP στο Ναϊρόμπι 

 Σαββόπουλος Ιωάννης (Οκτώβριος 2012) Σταθμοί τρένων υψηλών ταχυτήτων ως 
καταλύτης βιώσιμων πολεοδομικών αναπλάσεων 

 Καραΐσκου Άρτεμις, Σταυρίδου-Κουβαρά Μαριάννα (Οκτώβριος 2011) Στέγαση έκτακτης 
ανάγκης μετά από φυσικές καταστροφές 

 Ράπτης Βασίλης, Ριζογιάννη Ισμήνη (Οκτώβριος 2011) Ο αστικός σχεδιασμός και η 
κοινωνία: Σχέση σύγκρουσης ή σχέση συνεργασίας; 
 
Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών 

 Ελένη Ντούνη (Ιούλιος 2019) Πίστα Φόρμουλα 1 στα Μέγαρα (σύμβουλος) 
 Δημήτρης Λούκος (Ιούλιος 2018) Προς ένα ανθεκτικό Πέραμα: Αναζητώντας το χαμένο 

χώρο (επιβλέπων) 
 Ιωάννα Γούναρη (Ιούλιος 2018) Παρεμβάσεις στο αστικό μέτωπο των Αγίων Σαράντα 

Αλβανίας (επιβλέπων) 
 Πλακωτάρης Γεώργιος (Φεβρουάριος 2017) Μουσείο Μαθηματικών (σύμβουλος) 
 Χριστούλης Λεωνίδας (Ιούλιος 2015) Ανακτώντας το παράκτιο μέτωπο Δραπετσώνας 

Κερατσινίου (επιβλέπων) 
 Καραολή Ειρήνη, Ραχιώτη Αγγελική, Ρέτζου Ντέα (Φεβρουάριος 2014) Προς/στη 

θάλασσα: ανάπλαση του λιμένα και της παλαιάς πλαζ Αυλώνας (συνεπιβλέπων με τον Κ. 
Μωραΐτη) 

 Παρασκευοπούλου Ασημίνα (Φεβρουάριος 2013) Δια-πλέκοντας στο υδάτινο όριο των 
Iωαννίνων (σύμβουλος) 

 Οικονομίδη, Ιλντα (Φεβρουάριος 2013) “Saranda” – Αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα 
του μετα-κομμουνιστικού αστικού της τοπίου (συνεπιβλέπων με την Μ. Καφρίτσα) 

ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου – Κατεύθυνση Β: Πολεοδομία Χωροταξία 
 Θέματα Αστικού Σχεδιασμού: (Μέλος διδακτικής ομάδας και συντονιστής μαθήματος 

2010-2019)  
 Σχεδιάζοντας με τη Φύση στο περιβάλλον της Πόλης: (Μέλος διδακτικής ομάδας του 

μαθήματος το διάστημα 2009-2011)  
 

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών 
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 Ξενοφών Διαλεισμάς, «Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών 
στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού». Έναρξη, 
2016 

 Νίκος Γιόγιας, «Τό «ἐξ αὐτοῦ αἱρετόν. Η Ἀνθρωπολογία τοῦ αὐθαίρετου Χώρου». Έναρξη, 
2016 
 
Μέλος επιτροπών διδακτορικών διατριβών 
 Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης (Ανταγωνισμός μητροπόλεων και χωρικός σχεδιασμός, 

ολοκληρώθηκε το 2019)  
 Σοφία Τσάδαρη (Αστικοί μετασχηματισμοί στον Ελαιώνα, ολοκληρώθηκε το 2019) 
 Πέτρος Φωκαΐδης (Οράματα Γραφείου Δοξιάδη στην Αφρική, ολοκληρώθηκε το 2018) 
 Έλλη Παπακωνσταντίνου (Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 

ολοκληρώθηκε το 2018) 
 Δημήτρης Κωστόπουλος (Ιταλοκρατία Δωδεκάνησα, ολοκληρώθηκε το 2015) 
 Ηώ Καρύδη (Τοπιακή Πολεοδομία, ολοκληρώθηκε το 2015) 
 Επαμεινώντας Τσίγγας (ΓΣΠ και σχεδιασμός του χώρου, ολοκληρώθηκε το 2016) 
 Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου (αυτοποιητικά συστήματα, ολοκληρώθηκε το 2017) 
 Αλέξανδρος Ζώμας (Τοπίο-Πόλη-Οικολογία, σε εξέλιξη) 
 Μάρα Παπαβασιλείου (αστικός μεταβολισμός, διατροφικές στρατηγικές, σε εξέλιξη) 
 Ηρώ Νικολού (παραμετρικός σχεδιασμός, σε εξέλιξη) 
 Γιώργος Γράμψας (αστικές πολιτικές, σε εξέλιξη) 
 Θεοδόσης Ησαΐας (σε αναστολή) 
Μέλος τριμελούς επιτροπής μεταδιδακτορικής έρευνας 

• Μυρτώ Κιούρτη, έναρξη 2016 

Σεμινάρια και εργαστήρια 
 Εισήγηση στο σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΕΜΠ, 

04.06.2019 
 Διαλέξεις στους σπουδαστές του προγράμματος Erasmus για τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

της Αθήνας (σε ετήσια βάση 2013-2018) 
 Διαλέξεις σε γερμανούς σπουδαστές και ερευνητές από το Leibniz Universität Hannover 

με θέμα: “The development of Athens and Urban Resilience” στα πλαίσια του 
προγράμματος διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών HeKRiS του Εργαστηρίου 
Πολεοδομικών Ερευνών (26.06 και 26.09.2018) 

 Διάλεξη στο ΔΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη, Αρχιτεκτονική με θέμα:  
«Προσεγγίσεις αστικού σχεδιασμού για την ανάδειξη του αστικού τοπίου της Αθήνας: Το 
πρόγραμμα του Λυκαβηττού» (13.11.2018) 

 Διάλεξη στο College Year Athens, στα πλαίσια του μαθήματος ‘Urban-Sustainability 
Theory and Case Studies in Greece’, (Ε. Χατζηκωνσταντίνου) 28.03.2018 

 Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα του εργαστηρίου Αστικες περιοχές οριακής ταυτότητας: η 
περίπτωση των Εξαρχείων της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και της Bezalel Academy 
Jerusalem (Liminal Architecture Unit), 27-30 Απριλίου 2017  

 Διάλεξη στους σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτονικής της Βαρκελώνης ETSAB με θέμα: 
«Mεταμορφώσεις του ιστορικού τοπίου του κέντρου της Αθήνας» στα πλαίσια του 
μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6ου εξαμήνου, 28.01.2016 (Ανδρέας Κούρκουλας) 

 Διάλεξη στους σπουδαστές του προγράμματος Msc Urban and Regional Planning Studies, 
London School of Economics, 1η Απριλίου 2016 

 Διάλεξη-συζήτηση για το σχεδιασμό του Φαληρικού Όρμου στο μάθημα ‘Πολεοδομικές 
επεμβάσεις στον αστικό χώρο’, 6ου εξαμήνου και Ειδικά Θέματα Πολεοδομίας 8ου 
εξαμήνου. Απρίλιος 2013. 
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 Συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ 
και εντεταλμένος διδάσκων ΠΔ 407 την περίοδο 2008-2010. 

 Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος στο Τμήμα Γεωγραφίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το διάστημα 2006-2008. 
 Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου) – Διαλέξεις 

και εργαστήριο (σε συνεργασία με τον Γ. Τάταρη). 
 Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός (κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  

5ου εξαμήνου)  
 Αστική Γεωγραφία (υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου)  
 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός (υποχρεωτικό μάθημα 4ου 

εξαμήνου)  
 Μέλος τριμελούς επιτροπής πτυχιακών εργασιών 

 
 Επικουρικό έργο στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ΕΜΠ την περίοδο 2004-2005.  
 Συμμετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογή μαθήματος ‘Θεωρία του 

Σχεδιασμού του Χώρου’ (διδ. Λ. Βασενχόβεν). 
 
 
ΣΤ. Διοικητικό-Επιστημονικό Έργο 
 

1. Διοργάνωση ειδικών συνεδριών σε συνέδρια 

 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 24-27 Σεπτεμβρίου 2015 Συνδιοργάνωση ειδικής συνεδρίας με 
τίτλο: ‘Σχεδιασμός του χώρου και θέματα γης μέσα από την οπτική της κρίσης’ 
Συμμετέχοντες: Δημήτρης Εμμανουήλ, Αθηνά Βιτοπούλου & Αθηνά Γιαννακού, Μαρία 
Ζήφου, Νίκος Χατζητσόλης  & Πρόδρομος Βλάμης, Νίκος Καραδημητρίου και Αθανάσιος 
Παγώνης (με τον Νίκο Καραδημητρίου)   

 International Conference on Changing Cities 2, Spatial, Design, Landscape & Socio-
economic considerations. Πορτο Χέλι, 22-26 Ιουνίου 2015. Διοργάνωση ειδικής ευνεδρίας με 
θέμα: ‘Urban Design as a Creative Planning Tool’. Συμμετέχοντες: Παναγιώτης 
Τουρνικιώτης, Αριάδνη Βοζάνη, Μαρία Καλτσά, Μαρία Μαρλαντή, Ηώ Καρύδη 

 
2. Συντονισμός επιστημονικών δραστηριοτήτων 

 Συντονισμός συμμετοχής ομάδας προπτυχιακών σπουδαστών στο φοιτητικό συνέδριο 
Concepts of Urban Design in Greece throughout the Ages, College Year Athens, 2-3.05.2018 

 Η Διδακτική της Αρχιτεκτονικής: αντικείμενα και προοπτικές, 3-4 Νοεμβρίου 2017. Συνέδριο 
με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. 
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής και συντονιστής της ενότητας Πολη και Χώρος. 

 Συντονιστής εκπαιδευτικής επίσκεψης του μεταπτυχιακού τμήματος της LSE Planning Unit 
με αντικείμενο τη διερεύνηση της επίδρασης της κρίσης στην Αθήνα, Απρίλιος 2016 

 Συντονιστής της ενότητας ‘Σύγχρονη πολιτική για την αυθαίρετη δόμηση’ στην ημερίδα 
Αυθαίρετα σήμερα του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, ΕΜΠ, 2 Απριλίου 2014 

 Μέλος ομάδας σύνταξης βραβευμένης ερευνητικής πρότασης διασυνοριακής συνεργασίας  
MEDNETA, Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΕΜΠ (επιστ. υπεύθυνη 
Σοφία Αυγερινού Κολώνια), 2013 

 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας του ΣΕΠΟΧ με συνδιοργάνωση από το 
ΕΜΠ  Οι Έλληνες Πολεοδόμοι και η Σύγχρονη Πόλη, Δεκέμβριος 2011. Επιμέλεια εκτύπωσης  
εισηγήσεων ημερίδας για λογαριασμό της Σχολής Αρχιτεκτόνων. 

 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου εις μνήμην 
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της Καθηγήτριας Πολυξένης Κοσμάκη που διοργανώθηκε στο ΕΜΠ τον Ιούνιο του 2011. 
 Συνεπιμελητής έκδοσης του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου Φύση και Αστικές 

Δυναμικές: Σχεδιάζοντας με τη Φύση στο Περιβάλλον της Πόλης. Ιαν – Σεπτ 2012 
 Συντονιστής εκπαιδευτικής επίσκεψης του μεταπτυχιακού τμήματος της LSE Planning Unit 

στην Αθήνα με αντικείμενο τη διερεύνηση της επίδρασης των Ολυμπιακών Αγώνων στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, Απρίλιος 2005. 

 Υπεύθυνος προετοιμασίας πρότασης τριετούς πολυεθνικής συνεργασίας με αντικείμενο τη 
‘Βιώσιμη αρχιτεκτονική σε ιστορικές πόλεις’, πρόγραμμα Culture 2000, ΔΙΠΕ, 2003.   
 
3. Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων σε επιστημονικές συναντήσεις 

 Συμμετέχων εμπειρογνώμων σε θεματικό εργαστήριο για τη σύνταξη της Στρατηγικής 
Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας (17.05.2016) 

 Συμμετέχων εμπειρογνώμων στο θεματικό εργαστήριο Increasing Regional Attractiveness 
που διοργανώθηκε στο συνέδριο για την διαμόρφωση της Ευρωπαικής Στρατηγικής για την 
περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) στην Αθήνα, 6-7 Φεβρουαρίου 2014 

 Προσκεκλημένος εμπειρογνώμων στο εργαστήριο του ΟΟΣΑ Urban Trends & Governance 
project-Case study mission to Athens-ATTICA. Υπουργείο Ανάπτυξης, 3-4 Φεβρουαρίου 
2014 < http://www.delog.org/cms/upload/pdf-ug/OECD_Governing_the_City.pdf> 

 
4. Κρίση άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια 

 Κρίση άρθρων για το περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, 2014, 2015, 2016 
 Κρίση άρθρου για το περιοδικό International Journal of Urban and Regional Research 

(IJURR), Σεπτέμβριος 2016 
 Κρίση άρθρων για το περιοδικό CITIES, 2011 
 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σεπτέμβριος 2018 
 

5. Διαλέξεις – Δημόσιες παρουσιάσεις (ως προσκεκλημένος ομιλητής) 
 
 Προσκεκλημένος ομιλητής στη δράση ΘεΑθήναι του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ 21.06.2019. 

Παρουσίαση προγράμματος Λυκαβηττού. 
 Διάλεξη στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας 

(CNFPT/INET) στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΔΔΑ, 23.05.2019 
 ‘Introducing Athenian Urbanism: planning and urban development’. Προσκεκλημένος 

ομιλητής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης του μεταπτυχιακού προγράμματος Msc 
Urban Regeneration της Bartlett School of Planning, UCL στην Αθήνα, 11.02.2019 

 Δημόσια παρουσίαση της στρατηγικής για την αναζωογόνηση του Λυκαβηττού στην 
επιστημονική ημερίδα της ΕΤΑΔ: «Ένα Μοναδικό Παν.Οραμα για το Αθηναϊκό Φυσικό & 
Πολιτιστικό Τοπίο», Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 27.11.2018 

 Δημόσια παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος για το Λυκαβηττό στην εκδήλωση του 
Δήμου Αθηναίων: «Πρόγραμμα Λυκαβηττός: Το παρόν και το μέλλον του αστικού δάσους 
της Αθήνας», Ωδείο Αθηνών 16.10.2018 

 ‘Ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα: Επιστρέφοντας σε θεμελιακά ερωτήματα για τη σχέση 
μεταξύ σχεδιασμού και αγοράς’. Προσκλεκλημένος ομιλητής στον μεταπτυχιακό κύκλο 
διαλέξεων της  Ερευνητικής Μονάδας Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΕΜΧΑ), ΑΠΘ, 27.01.2017  
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 ‘Path dependent trajectories of the Greek urban development model and Athenian Urbanism’. 
Διάλεξη στους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος Urban and Regional Planning 
Studies, London School of Economics, Αθήνα, ΕΜΠ, 01.04.2016 

 ‘The rescaling of urban governance in Metropolitan Athens: Path dependent trajectories from 
the Olympics to the Crisis’. Διάλεξη στη Bartlett School of Planning, Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου, 13.03.2015 

 ‘Olympic legacy in a weak planning context: Lessons from the case of Athens’. 
Προσκεκλημένος ομιλητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Msc. Urban Regeneration, Bartlett 
School of Planning, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 18.03.2015 

 ‘Urbanity as a Resource: Urban Design Strategies for the Chinese Metropolis from the Greek 
cultural perspective’. Προσκεκλημένος ομιλητής στον κύκλο διαλέξεων του China Planning 
Research Group, Bartlett School of Planning, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 11.03.2015 

 ‘Στρατηγικές χωρικού σχεδιασμού σήμερα. Καθολικός ή σημειακός σχεδιασμός; Αστική 
διάχυση ή τόνωση της κεντρικότητας;  Προσκεκλημένος ομιλητής στον Κύκλο Συζητήσεων 
του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ «Σχεδιασμός του Χώρου και Αστική 
Κρίση», Αθήνα, ΕΜΠ 20.10.2014 

 Reactivate Athens. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ενότητα: ‘Ρήξεις και Προκλήσεις’. 
Συζήτηση με πολίτες και ειδικούς πάνω στη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και την 
πρόσβαση, 16.12.2013 (συντονιστής: Θωμάς Μαλούτας) 

 ‘The development path of a ‘European’ metropolis. Assessing the evolution of metropolitan 
planning policies for Athens over the last three decades since EU accession’. Φιλοξενούμενος 
ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην 
Πολεοδομία, Πανεπιστήμιο UNAM, Πόλη του Μεξικού Νοέμβριος 2012   

 ‘Urban Development and Territory Regulation in Greece: from the success of the postwar 
period to the challenge of the crisis’. Φιλοξενούμενος ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο UNAM, Πόλη του Μεξικού Νοέμβριος 2012   

 ‘Η ενσωμάτωση αναπτυξιακών δυναμικών στον αστικό σχεδιασμό ως πρόκληση για τη 
διδασκαλία’. Εισήγηση στην Ημερίδα: Η διαχρονία της πόλεως των Πατρών. Διοργάνωση 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρών. Ιούνιος 2011 

 ‘Προς ένα πλαίσιο πολιτικής ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για την οικονομική 
αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας. Προσκεκλημένος εισηγητής στο Συμπόσιο Αθήνα σε 
Κρίση. Συν-διοργάνωση ΕΜΠ και EPFL, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Νοέμβριος 2010.  

 ‘Στρατηγικός σχεδιασμός για το τοπίο στην πόλη’. Προσκεκλημένος ομιλητής στην Ημερίδα: 
Το υγρό στοιχείο ως εργαλείο αστικού σχεδιασμού. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και Παράρτημα 
ΤΕΕ Θεσσαλίας, Λάρισα, Ιούνιος 2010 

 ‘Challenges for contemporary urban planning, as a tool for socio-spatial integration’. 
Προσκεκλημένος ομιλητής και διδάσκων στο εργαστήριο αστικού σχεδιασμού ‘Bringing the 
city together: spatial interventions in Tirana’. Συνδιοργάνωση ΕΜΠ και U-Polis, Τίρανα, 
Οκτώβριος 2009 [http://tiranaworkshop09.pbworks.com/] 

 ‘Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης’. Εισήγηση στην Ημερίδα: 
Εξοικονόμηση ενέργειας - Σημερινή κατάσταση και Προοπτικές. ΤΕΕ, Μυτιλήνη, 12-
13.06.2009 

 ‘Νέα αστικά φαινόμενα και η επίδραση τους στο σχεδιασμό των πόλεων: Η περίπτωση της 
πρόσφατης αστικής ανάπτυξης στις χώρες του Κόλπου’. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 
μάθημα σύγχρονης πολεοδομικής θεωρίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, (διδ. Β. Τροβά). Βόλος, Μάρτιος 2008 
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 ‘Πολεοδομία και αστική διακυβέρνηση στη μετα-ολυμπιακή Αθήνα’. Διαλέξεις στο μάθημα 
Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, (διδ. Ι. Χωριανόπουλος), Απρίλιος 2007 και 2008 
6. Διοικητικό Έργο 

 Συντονιστής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια του ΔΠΜΣ Πολεοδομίας Χωροταξίας, 20.06.2019 
 Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, 2011-2017. Συμμετοχή στη διαδικασία 

αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών 2017 
 Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Αρχιτεκτονικών 

Διαγωνισμών, 2011-2017 
 Μέλος Επιτροπής Πληροφορικής-Δικτύων-Εργαστηρίων Η/Υ, 2011-2015 
  Μέλος Επιτροπής Εργαστηρίου Προσομοίωσης με Η/Υ στον Αρχιτεκτονικό και 

Πολεοδομικό Σχεδιασμό, 2011-2017 
  Μέλος Επιτροπής Ενημέρωσης και παρακολούθησης Ιστοσελίδας (2015-2016) 
 Συντονισμός υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του 

Μεξικού, 2017 
 
Ζ. Επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία  
 

1. Πολεοδομία-Χωροταξία, Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 Προετοιμασία Μελετών Τοπικών Σχεδίων για τους τέσσερεις παράκτιους Δήμους της Ακτής 
του Ιονίου στην Αλβανία (Αυλώνα, Χειμάρρα, Άγιοι Σαράντα, Κονίσπολη). Επικεφαλής 
Σύμβουλος Πολεοδόμος, Dea Studio & ΘΠ+Σ, 2015-2017 

 Εμπειρογνώμων σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, IPA Adriatik Project 
SPEEDY (Shared Project for Environmental Evaluation with Dynamic Governance). 
http://www.speedyipa.eu . Centre of Research and Development, Τίρανα, 2013-2015 

 Εμπειρογνώμων στην προετοιμασία της στρατηγικής διασυνοριακής συνεργασίας, IPA 
Adriatic Cross Border Cooperation Programme Italy-Albania-Montenegro 2014-2020. Centre 
of Research and Development, Τίρανα, 2014-2015 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυτσάς για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ και την 
εκπόνηση ΣΜΠΕ. Βασικός εμπειρογνώμων. TP Development, 2014 

 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Qender στην περιφέρεια της Αυλώνας Αλβανίας, Επικεφαλής 
Σύμβουλος Πολεοδόμος, TP Development, 2013-2014 

 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Ishem στην περιφέρεια Δυρραχίου Αλβανίας, Επικεφαλής 
Σύμβουλος Πολεοδόμος, Centre of Research and Development, 2012-2013 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δήμο Δυρραχίου για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ και την 
εκπόνηση ΣΜΠΕ. Βασικός εμπειρογνώμων. TP Development, 2012 

 Εκτίμηση επιπτώσεων στο τοπίο μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον παραπόταμο του Αώου, 
Λενγκαρίτσα. Βασικός εμπειρογνώμων, Centre of Research and Development. Τίρανα, 2013  

 Μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης Περιοχής Χιμάρας και 
Στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης, Αλβανία, Επικεφαλής Σύμβουλος Πολεοδόμος, ΘΠ+Σ, 
2010 

 Προετοιμασία Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ρυθμίσεων για τις πόλεις Κορυτσά, 
Αργυρόκαστρο, Μπεράτ και Λούσνια, Αλβανία. Land Administration and Management 
Project / Παγκόσμια Τράπεζα. Πολεοδόμος, Αναπληρωτής επικεφαλής μελέτης. 
Lerman/Marmanet και ΘΠ+Σ, 2009-2010 

 Επιστημονικός Σύμβουλος στον Εθνικό Φορέα Χωρικού Σχεδιασμού της Αλβανίας σε 

http://www.speedyipa.eu/
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θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010-2011) 
 Συμμετοχή στη συμβουλευτική ομάδα ειδικών επιστημόνων που συνεργάστηκαν για την 

δημιουργία του προγραμματικού κειμένου του ΥΠΕΚΑ ‘Αθήνα - Αττική 2014’, 2009. 
 Υποστηρικτικές μελέτες ΣΜΠΕ για τη μετατροπή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού σε 

μητροπολιτικό πάρκο, (με τους Βαγγέλη Ασπρογέρακα και Νίκο Πάγκα) Οργανισμός 
Αθήνας, 2008-09 

 Μελέτη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Υπεύθυνος Τεχνικής Γραμματείας Μελετητών, 
ΘΠ+Σ & Συμπράττοντα γραφεία, 2006  

 
2. Αστικός Σχεδιασμός1  

 Πλήρης μελέτη ανάπλασης τμήματος παράκτιας ζώνης του κόλπου της Αυλώνας Αλβανίας 
σε μήκος 2.8χλμ, (προσθήκη ποδηλατόδρομου, δημιουργία προσβασιμότητας, ανάπλαση 
παραλιών, τοπιακές διαμορφώσεις και δημόσιοι χώροι). Επικεφαλής Σύμβουλος Αρχιτέκτων-
Πολεοδόμος. ΘΠ+Σ & TP Development, 2018 

 Τεχνικές προδιαγραφές ποιοτικών παραμέτρων σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Ακτής του 
Ιονίου, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Albanian Development Funds, 2017 

 Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης, ρύθμισης χρήσεων και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων 
στην παραθεριστική περιοχή Jal, Δήμου Χειμάρρας, Συμβουλευτικές υπηρεσίες. TP 
Development, 2013-2014 

 Διαπλεκόμενο Χωριό. Ολοκληρωμένη δράση για τη διαχείριση του αστικού χώρου με την 
εμπλοκή τοπικών δικτύων πολιτών σε διαρκή εργασιακή βάση. Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
αστικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ AΘΗΝΑ X4 (whale’s architects: http://www.a-whale-s-
architects.net), 2010 

 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός νέου μητροπολιτικού πάρκου King Abdullah II έκτασης 50ha. 
Μητροπολιτικός Δήμος Αμμάν, Ιορδανία (πολεοδόμος, συντονιστής έργου, ΘΠ+Σ και Dar al 
Omran, 2008-2009). 

 Επικαιροποίηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και Προκαταρκτική Μελέτη Σχεδιασμού 
Οικολογικού Πάρκου στο Φαληρικό όρμο, ΘΠ+Σ, 2007 

 Προκαταρκτική μελέτη Master Plan οικοτουριστικής ανάπτυξης παραθαλάσσιας έκτασης 
4.500 στρ. στο Ομάν. (Α’ βραβείο κλειστού διαγωνισμού) Τουριστικές εγκαταστάσεις, 
οικιστική ανάπτυξη, συνοδευτικές λειτουργίες αθλητισμού και αναψυχής και υποστηρικτικές 
υποδομές. Μέλος ομάδας μελέτης με βασική ευθύνη στο συντονισμό του έργου, ΘΠ+Σ, 2007. 

 Υποστηρικτικές μελέτες για τη μετατροπή κλειστού γυμναστηρίου Φαλήρου σε 
Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο Αττικής. Υπεύθυνος πολεοδομικής θεώρησης για τις 
επιπτώσεις από την ένταξη της νέας χρήσης στην ζώνη του παραλιακού μετώπου, ΘΠ+Σ, 2006. 

 Μελλοντική ανάπτυξη Σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιά. (ΓΑΙΑΟΣΕ) Πρόταση αξιοποίησης 
και ένταξης του έργου στην ευρύτερη περιοχή. Υπεύθυνος ομάδας εργασίας, ΘΠ+Σ, 2006. 

 Διερεύνηση πολεοδομικών στρατηγικών ανάδειξης του χαρακτήρα της ‘πρωτεύουσας’ στην 
ιστορική πόλη του Πόρτο-Νόβο. Συμμετοχή στο εργαστήριο αστικού σχεδιασμού των Ateliers 
internationaux de maîtrise d’ oeuvre urbaine στο Μπενίν (Δυτ. Αφρική) Νοέμβριος 2005.  

                                                 
1 Η ενότητα αφορά σε διαφορετικού τύπου μελέτες και επιστημονικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο ευρύ 
αντικείμενο του αστικού σχεδιασμού (προτάσεις αστικών παρεμβάσεων, μελέτες masterplan, σχεδιασμός δημόσιων 
χώρων, τοπίο) στα πλαίσια συμμετοχής μου σε διαγωνισμούς, πολεοδομικά εργαστήρια και επιστημονικές ομάδες, 
ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες,  αναθέσεις στο γραφείο μου ή συμμετοχή μου σε μεγάλα μελετητικά σχήματα 
ως βασικός εμπειρογνώμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά και αναλυτικά 
ανά κατηγορία στο υπόμνημα. 

http://www.a-whale-s-architects.net/
http://www.a-whale-s-architects.net/
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 Αρχιτεκτονική Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας και περιβάλλοντος χώρου στην 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Μελέτη 2006.  

 Προκαταρκτική πολεοδομική διερεύνηση ένταξης νέου γηπέδου Παναθηναϊκού στο 
Βοτανικό. Πρόταση ΘΠ+Σ στο Δήμο Αθηναίων για την ένταξη του νέου γηπέδου στην περιοχή 
του Ελαιώνα. Μέλος ομάδας Μελέτης, ΘΠ+Σ, 2005. 

 Μελέτη ανάπτυξης παραθαλάσσιας έκτασης 640 στρ. της πρώην λιμενοβιομηχανικής ζώνης 
Δραπετσώνας – Κερατσινίου με μικτές χρήσεις γης. Πολιτισμός, αναψυχή, γραφεία, κατοικία, 
εμπόριο). Μέλος ομάδας Μελέτης, ΘΠ+Σ, 2005 (Β’ Φάση). 

 Προκαταρκτικό σχέδιο γενικής διάταξης για την Τεχνόπολη-Ακρόπολις. Πάρκο επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας του ΣΕΠΕ στις Αφίδνες Αττικής. Μέλος ομάδας Μελέτης, ΘΠ+Σ και 
Μελετητική Α. Τομπάζης, 2003. (Α’ Φάση) 

 Τουριστική αξιοποίηση ιδιοκτησίας 163 στρ. στον όρμο Σκορπονερίου Ν. Ευβοίας. Μαρίνα, 
συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο και κέντρο θαλασσοθεραπείας, κατοικία. Μέλος ομάδας 
Μελέτης, ΘΠ+Σ, 2003. 

 Ολοκληρωμένη μελέτη σχεδιασμού και ανάπτυξης για την κατασκευή των Ολυμπιακών 
αθλητικών εγκαταστάσεων Beach Volley και την ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό 
όρμο. Μέλος διεπιστημονικής ομάδας Μελέτης, ΘΠ+Σ, 2001. 

 Sport and the city. Συμμετοχή με ομάδα στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Εφήμερες 
κατασκευές για την πόλη της Αθήνας με θέμα προσωρινές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους 
της πόλης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Νοέμβριος 2002 

 Το ‘Σύστημα της Συστολής - Διαστολής’ ως εργαλείο δημιουργίας / ανατροπής Αστικού 
Τοπίου. Σχεδιασμός πρότυπης περιοχής κατοικίας στην τοποθεσία «Αη Γιάννης» στα Άνω 
Λιόσια. Βραβευμένη συμμετοχή με ομάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό EUROPAN 6, 2001. 

 Under construction. Σχεδιασμός πλατείας Rabbin στο Tel Aviv. Συμμετοχή με ομάδα στο 
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, Σεπτέμβριος 2001. 

 Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και του εμπορικού κέντρου της Ν. Ορεστιάδας. Ατομική 
συμμετοχή στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Δ. Ορεστιάδας, Οκτώβριος 2000. 

 LSE Campus: urban design project. Συμμετοχή στο εργαστήριο αντικείμενο την διεπιστημονική 
προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού από τη συνδυαστική  σκοπιά των κοινωνικών επιστημών 
και της αρχιτεκτονικής στα πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος 
Cities, Space, Architecture και, (υπεύθυνος Richie Burdett), Άνοιξη 1998. 

 Σχεδιασμός υπαίθριου θεάτρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Συμμετοχή στην ομάδα 
μελέτης ως σπουδαστής αρχιτεκτονικής με τον καθηγητή Δ. Μπίρη, 1996 
 
3. Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 SITE EFFECTS 22 Προτάσεις. Συμμετοχή στην έκθεση σπουδαστικών εργασιών του 
μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός 9, 2015-2016, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
2-18 Οκτωβρίου 2015 

 Στρατηγικές συρραφής της Νεκρής Ζώνης της Λευκωσίας. Συμμετοχή στην έκθεση 
σπουδαστικών εργασιών του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός 9, 2015-2016 και στην ημερίδα, 
«Σχεδιάσματα για την Πράσινη Γραμμή», Σπίτι της Κύπρου, 16-23 Σεπτεμβρίου 2016.  

 Συμμετοχή στην έκθεση Άπολις (επιμ. Κ. Βελώνης), Ελληνοαμερικανική Ένωση, Νοέμβριος 
2006. Έργο Rosebud. 

 Συμμετοχή στην έκθεση της έκδοσης ‘η Μετάβαση της Αθήνας 2004-05’, Βυζαντινό 
Μουσείο, Νοέμβριος 2005 

 Συμμετοχή στην έκθεση των συμμετοχών του διαγωνισμού Εφήμερες κατασκευές στην Αθήνα, 
Βυζαντινό Μουσείο, Ιανουάριος 2003  
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 Συμμετοχή στην 11η Biennale Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου, Αθήνα, 
Ιούνιος 2003.        

 Συμμετοχή στην έκθεση των συμμετοχών για τις ελληνικές τοποθεσίες του EUROPAN 6 στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Νοέμβριος 2001 

 Συμμετοχή με την ομάδα ΑΡΣΙΣ στη διεθνή έκθεση αστικού σχεδιασμού Αποσπασματική 
Πόλη με θέμα την ανάπλαση της οδού Πειραιώς, Αθήνα 1997.  
 

Η.  Ξένες Γλώσσες  
 Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά, Γερμανικά (πολύ καλά), Ισπανικά (καλά) 
 
Θ.  Επαγγελματικοί Σύλλογοι 
 Δόκιμο Μέλος της ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού), 2019 
 Μέλος του ΣΑΔΑΣ από το 2000 
 Πλήρες μέλος του ΣΕΠΟΧ από Μάρτιο 2006  
 Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδόμων Χωροτακτών (IsoCaRP), Σεπτέμβριος 2006 
 Μέλος των Ateliers internationaux de maîtrise d’ oeuvre urbaine, Cergy Pontoise, 2006 
 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Ελληνικό Τοπίο, 2011 
 Μέλος διοικητικού συμβουλίου του μη κυβερνητικού οργανισμού Centre for Research and 

Development, Τίρανα 
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