
 

  

ΚΤΚΛΟ   ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ   ΕΛΛ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ   2018-19  :                                                                     
«  ΠΡΟ    ΜΙΑ    ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ   »                                            
3Η    ΕΚΔΗΛΩΗ  -  ΗΜΕΡΙΔΑ      «  AΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ   ΚΑΙ   ΠΟΛΗ  »                                    
ΣΕΕ ΝΙΚΗ 4 1ος  ΟΡΟΦΟ  14.00-20.30μμ. ΣΕΣΑΡΣΗ      19/12/2018 
 
 

Η ΕΑΕ προκειμζνου να αναπτφξει τον λόγο και τθν πράξθ τθσ  προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ τθσ εντοπιότθτασ, τθν οικολογικι κεώρθςθ, 
τθν κοινωνικι ςυνοχι και ςε αγαςτι ςχζςθ με  το περιβάλλον, 
αποφάςιςε για το ζτοσ 2018-9 να αναπτφξει τθν δραςτθριότθτα τθσ ςε  
διακριτζσ ενότθτεσ-ςτοχεφςεισ μιάσ διαλογικισ ςχζςθσ τθσ Αρχιτεκτονικισ 
με τζςςερεισ άλλεσ παραμζτρουσ : 
 
1.Αρχιτεκτονικι και  Σόποσ  (παράδοςθ, ιςτορία, κλίμα, τρόποσ ηωισ κλπ.) 
2. Αρχιτεκτονικι και Πόλθ (αςτικι κλίμακα, κτίριο ςαν κφτταρο, κλ. 
χώροσ-ανοικτόσ χώροσ κλπ.) 
3. Αρχιτεκτονικι και Φφςθ (αςτ.και περιαςτ. τοπίο, ενεργ. πόροι, 
βιοκλιματικά κλπ.) 
4. Αρχιτεκτονικι και ςυναφείσ τομείσ τεχνών και επιςτθμών 
(διεπιςτθμονικότθτα, διάλογοσ, ςυνζργειεσ κλπ.) 
 
Προσ τον ςκοπό αυτό ζχει αποφαςιςτεί θ οργάνωςθ για τθν περίοδο 
2018-19 οκτώ ςυνολικά εκδθλώςεων, αφιερωμζνων ανά δφο ςε κάκε ζνα 
από τα παραπάνω 4 κζματα. 
 
Για τθν  τρίτθ Εκδιλωςθ-Ημερίδα που εντάςςεται ςτθν ενότθτα 
«Αρχιτεκτονικι και Πόλθ» και μετά από ςχετικι περςινι πρόςκλθςθ 
ςυμμετοχισ ςτθν οποία ανταποκρίκθκαν 32 ομάδεσ τελειοφοίτων  8 
Αρχ.χολών τθσ Ελλάδασ και του Εξωτερικοφ, κα παρουςιαςτοφν μζςα 
ςτο γενικό κζμα «Η Αρχιτεκτονικι τθσ Πόλθσ-Ανάκτθςθ τθσ Αςτικότθτασ» 
οι υποβλθκείςεσ Διπλωματικζσ εργαςίεσ και οι Διακρίςεισ ποφ 
προτάκθκαν από τθν ςχετικι κριτικι Επιτροπι, αποτελουμζνθ από τουσ 
Κακθγθτζσ Λ.Λεοντίδου,.Ρογκάν και Α.Σριποδάκθ μζλθ τθσ ΕΑΕ. 
 



 

 
Σο πρόγραμμα τθσ Ημερίδασ διαμορφώνεται ωσ εξισ: 
 
1.  Εγγραφι-ανάρτθςθ Διπλ.Εργαςιών                                13.15-14.00μμ. 
  
2.  Ειςαγωγι ςτθν Ημερίδα από τθν κριτικι Επιτροπι     14.00-14.30μμ. 
 
3.  1θ Ενότθτα παρουςιάςεων και μερικι ςυηιτθςθ        14.30-15.30μμ. 
 
 4.  2θ Ενότθτα παρουςιάςεων και μερικι ςυηιτθςθ       15.30-16.30μμ. 
 
 5.  Διάλειμμα-καφζσ                                                              16.30-17.00μμ. 
 
 6.  3θ Ενότθτα παρουςιάςεων και μερικι ςυηιτθςθ        17.00-18.00μμ. 
 
 7.  4θ Ενότθτα παρουςιάςεων και μερικι ςυηιτθςθ        18.00-19.00μμ 
 
 8.  Γεν.ςυηθτθςθ και ςυμπερ/τα από τθν κριτ. Επιτροπι 19.00-20.15μμ. 
                                                               
 9.  Απονομι Διακρίςεων                                                         20.15-20.30μμ. 
 
 
 
 
                                                                                              Αθήνα  9/12/2018 
 
 
 

 

   Ο Πρόεδροσ                                                                 Η Γεν. Γραμματζασ 
 
 
 
Α.Δ.ΣΡΙΠΟΔΑΚΗ                                                              Α.ΚΟΣΑΛΗ 


