ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Πρόσκληση σε Επιστηµονική Συνάντηση µε θέµα:
Πιλοτικές Προσεγγίσεις για την Ανασυγκρότηση
των Πυρόπληκτων Περιοχών
την Τρίτη 6 Μαΐου 2008 και ώρα 13:00-16:00
στην Αίθουσα Συγκλήτου του Ιστορικού Κτιρίου Πρυτανείας (Πατησίων 42, Αθήνα)

Θα παρουσιαστεί το σύνολο των εργασιών που έχει εκπονήσει το ΕΜΠ για τις Πυρόπληκτες
Περιοχές. Στόχος είναι η προσπάθεια αυτή να φθάσει σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες, φορείς,
οµάδες και άτοµα που ενδιαφέρονται για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών
και να προκαλέσει συζήτηση, τόσο για τις θέσεις και προτάσεις που ήδη περιλαµβάνει, όσο
και για τις αναγκαίες µελλοντικά διερευνήσεις και δράσεις.
Έχουν προσκληθεί: Εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του Φορέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων
Περιοχών, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, η Νοµαρχία
Ηλείας, οι ∆ήµοι Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως και Φιγαλείας, καθώς και τοπικοί φορείς.
Θα µιλήσουν :
•

Μ. Μαντουβάλου, καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Οι προσεγγίσεις της
ερευνητικής οµάδας της Σχολής Αρχιτεκτόνων: «Χωροταξικές /Αναπτυξιακές πολιτικές και
η Καταστροφή του Αυγούστου 2007. Άξονες χωρικής οργάνωσης του δικτύου των
οικισµών»

•

Λ. Βασενχόβεν, καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, «Φάκελος Καταστροφής»

•

∆. Ρόζος, επίκουρος καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
«Τεχνικογεωλογική θεώρηση στην πυρόπληκτη περιοχή του ∆ήµου Ζαχάρως»

•

Ε. Λυκούδη, Γεωλόγος, ∆ρ. ΕΜΠ, «Εκτίµηση των εδαφικών απωλειών στην περιοχή του
∆ήµου Ζαχάρως»

•

Ε. Βιντζηλαίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, «Οι βλάβες των
κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιία»

∆ράσεις :
•

Α. Παπαγιάννης, αναπληρωτής καθηγητής, Σχoλή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και
Φυσικών Επιστηµών, «Φοιτητικές ∆ράσεις Αναδάσωσης-∆ενδροφύτευσης»

Μαθήµατα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών :
•

Ε. Πορτάλιου, καθηγήτρια, «Ανασυγκρότηση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
ου
στα πυρόπληκτα χωριά Ράπτη-Λιβαδάκι-Πτελέα», Αστικός Σχεδιασµός 9 εξ.: Επεµβάσεις σε αστικό και αγροτικό χώρο

•

Π. Κοσµάκη, καθηγήτρια, Κ. Σερράος, επίκουρος καθηγητής, Σ. Μαυροµάτη, Λέκτορας
Π.∆.407/80, «Προκαταρκτικές επισηµάνσεις για την ανασυγκρότηση του οικισµού της Νέας
ου
Φιγαλείας», Ειδικά θέµατα 7 εξαµήνου: Υπαίθριοι χώροι και φύση στην πόλη

•

Μ. Αγγελίδης, καθηγητής, Σ. Αντωνοπούλου, καθηγήτρια, Σ. Αυγερινού-Κολώνια,
καθηγήτρια, Ε. Κλαµπατσέα, Λέκτορας Π.∆. 407/80, Ε. Παναγιωτάτου, καθηγήτρια,
«Αναπτυξιακές Προοπτικές στην κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης στις πυρόπληκτες
ου
περιοχές του Νοµού Ηλείας», Χωροταξία 7 εξ.

Παράλληλα µε την ηµερίδα, θα λειτουργήσει έκθεση φοιτητικών εργασιών στο Ιστορικό Κτίριο
Πρυτανείας, µε υλικό από τα µαθήµατα που ασχολήθηκαν µε τις πυρόπληκτες περιοχές.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Πληροφορίες:
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
Τηλ: 210 7723496 Φαξ: 210 7723592
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: fvlastou@arch.ntua.gr

http://www.ntua.gr/pyropatheis

