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Ειρήνη Μίχα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας 
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρίες, πρακτικές και πολιτικές του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού 
 

 

σπουδές 
- Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (D.P.L.G.), Ecole d’Architecture Languedoc-Roussillon, Montpellier (1988-1994) 
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κατεύθυνση Πολεοδομία – Χωροταξία, ΕΜΠ (1998-2000) 
- Διδακτορικό δίπλωμα, ΑΠΘ Τμήμα Αρχιτεκτόνων (2000-06) 

Θέμα διατριβής:  Η μαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερμηνείες του δημόσιου χώρου: Οι εικονογραφήσεις των 
κόμικς πρότυπο για την αρχιτεκτονική της πόλης 

 

 

εκπαιδευτικό έργο  
 

(α) διδασκαλία στο προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
ως Λέκτορας 407/80 (2007-2010), ως Λέκτορας (από 28/1/2011), ως Επίκουρη Καθηγήτρια (από 18/12/2014) και 
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (από 1/10/2018) 
 

γνωστικά αντικείμενα:  
θεωρίες και πολιτικές για τη σύγχρονη πόλη, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις του χώρου, εργαλεία και τεχνικές 
στη μελέτη της πόλης, πολεοδομικός σχεδιασμός, θεωρίες και ερμηνείες του δημόσιου χώρου, εικόνα και πόλη, 
έμφυλες αναπαραστάσεις του χώρου, τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου, γεωγραφίες των παιδιών  
 

προπτυχιακά 
(διδασκαλία) 
- Συνθετικό Θέμα 7α: σχεδιασμός αστικού χώρου (2011-17) 
- Ιστορία και Θεωρία 8: Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη (2011-18) (συντονίστρια) 
- Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 8ου Φύλο και Χώρος: Ταυτότητα, Διαφορετικότητα, Δημόσιος Χώρος (2011-)    
  (συντονίστρια) 
-Ιστορία και Θεωρία 7: Θεωρίες και πολιτικές για τη σύγχρονη πόλη (2018-) (συντονίστρια) 
-Πολεοδομία και χωρικός σχεδιασμός ΙΙ (2019-) 
 

(συμμετοχή με διάλεξη) 
- Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 4ου Εισαγωγή σε θέματα φύλου και χώρου (υπευθ. Ντ. Βαΐου, 2008) 
- Ιστορία και Θεωρία 6: Η σύγχρονη εποχή (υπευθ. Π. Τουρνικιώτης, 2011) 
- Κατ’ επιλογή μάθημα 9ου εξαμήνου: Ψηφιακός Σχεδιασμός της Υλικότητας (υπευθ. Α. Σταυρίδου, 2016) 
- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α (υπευθ. φροντιστηρίου Ε. Εφασίου, 2016) 
 
 

ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του χώρου 
(διδασκαλία)  
- Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη (2011-)(συντονίστρια από το 2017) 
- Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου (2011-) 
(συμμετοχή) 
- Θέματα αστικού σχεδιασμού (υπευθ. Μ. Μαντουβάλου, 2008) 
- Πολιτικές των σωμάτων και χώρος (υπευθ. Γ. Μαρνελάκης, 2010) 
- Εμπειρία, αναπαράσταση και νοηματοδότηση του χώρου (υπευθ. Στ. Σταυρίδης, 2013, 2014, 2016) 
 
(β) προσκλήσεις, συμμετοχή στη διδασκαλία σεμιναρίων 
 

- συμμετοχή στην ημερίδα – βιωματικά εργαστήρια του τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Πολιτιστικών 
Θεμάτων με θέμα «Το βλέμμα στην πόλη» που διοργανώθηκε από την Α’ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών, (31 Μαρτίου 2015) 
 

- συμμετοχή σε σεμινάριο για φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου της Κύπρου (UCY) με αφορμή την 
εκπαιδευτική εκδρομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μεσογειακή πόλη: αστικές συγκρούσεις και ανισότητες» 
(υπευθ. Ν. Χαραλάμπους, ΕΜΠ, 30 Οκτωβρίου 2015) 
 

- συμμετοχή στο σεμινάριο «Η διάσταση του χώρου στην εκπαίδευση και στην παιδική ηλικία», Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», (υπευθ. Θ. Δραγώνα, ΕΚΠΑ, 31 Μαΐου 2017) 
 



- συμμετοχή στο προπτυχιακό μάθημα «Παιδαγωγικές παρεμβάσεις σε ανοιχτά πλαίσια: ανάλυση δράσεων για 
παιδιά προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 
(υπευθ. Α. Ανδρούσου, ΕΚΠΑ, 7 Ιουνίου 2017 και 5 Ιουνίου 2018) 
 

διδακτικές σημειώσεις 
επιμέλεια σε τεύχη σημειώσεων και συγγραφή κειμένων για τα μαθήματα στα οποία διδάσκω 
 

διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές και διαλέξεις 
- επιβλέπουσα σε διδακτορικές διατριβές (6), μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (3) 
ολοκληρωμένες εργασίες:   
- επιβλέπουσα σε μεταπτυχιακές διπλωματικές (4), 
- (συν)επιβλέπουσα σε προπτυχιακές διπλωματικές (17) και σε πολλές σύμβουλος, 
- επιβλέπουσα σε διαλέξεις (25).  
- από το 2008 τακτικό μέλος των εξεταστικών επιτροπών στις προπτυχιακές διαλέξεις και διπλωματικές, και στις 
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.  
- μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε διδακτορικές διατριβές (6). 
 

 
ερευνητικά προγράμματα - εργαστήρια 
 

1995 Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ,  Υπεύθυνη του ελληνικού τμήματος: Isabelle Bouchy 
 εφαρμογή Κοινοτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον στην Ελλάδα 

• μέλος της ερευνητικής ομάδας  
 

Γενική Διεύθυνση ΧΙ, EE, Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος 
Σεμινάριο: «Τουρισμός και Περιβάλλον» 
• υπεύθυνη για την προετοιμασία του σεμιναρίου  
 

1996 Ερευνητικό Πρόγραμμα BirdLife International European Program 
ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος 
Tourism and the Structural Funds: the Case for Environmental Integration  
A study of National and Regional Tourism Policies in Greece 
• συμμετοχή στην έρευνα και τη συγγραφή του τεύχους παρουσίασης 
 

1997-98     Ερευνητικό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci – Fopradel  
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π., Β.Ε.Α., Δήμος Άνω Λιοσίων  

               Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Μαντουβάλου 
Στρατηγικός σχεδιασμός απέναντι στην επικείμενη ανάπτυξη του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής:  
Ζητήματα μεταποίησης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής 
• παρακολούθηση των εργασιών, υπεύθυνη για τη σύνταξη τεύχους παρουσίασης της Α φάσης 

της έρευνας και μετάφρασης στα γαλλικά, συμμετοχή στη δημιουργία του χαρτογραφικού 
υλικού 

 

2000-01          Ερευνητικό Πρόγραμμα για το Δήμο Αχαρνών   
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας, 
Εργαστήρι Αστικού Περιβάλλοντος, Υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Πολύζος 
Διερεύνηση πολεοδομικών-κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο Αχαρνών.  
Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού για μια βιώσιμη ανάπτυξη 
• βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας της Β φάσης του προγράμματος 
 

2008  Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 
                              Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνος: Καθηγητής Κωστής Χατζημιχάλης 
            Το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμικό τοπίο: Ένας αεροφωτογραφικός άτλαντας 

• μεταξύ των δυο επιλεγμένων μεταδιδακτορικών υποτρόφων για την έρευνα, συμμετοχή στο 
πρώτο έτος της έρευνας 

 

2012-14 Ερευνητική-διδακτική συνεργασία μεταξύ δημοτικών σχολείων και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΕΜΠ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η γειτονιά μας» της Περιβαλλοντικής Αγωγής Α’ 
Δ/νσης ΠΕ Αθηνών  



           Ανάμεσα σε δυο πλατείες: Βάθης – Αγίου Παύλου (2012-13) 
• Β’ τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με τις/τους δασκάλες /λους τους, Διδακτική και 

σπουδαστική ομάδα του μαθήματος «Σχεδιασμός Αστικού Χώρου 7Α»   

Τέσσερις διάλογοι (πλατεία Βάθης-Μαγούλα. Ένας δρόμος μας ενώνει) (2013-14) 
• Γ’ τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας με τις/τους 

δασκάλες/λους τους, Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, Διδακτικές και σπουδαστικές ομάδες 
του μαθήματος «Σχεδιασμός Αστικού Χώρου 7Α» (φροντιστήρια Ντ. Βαΐου και Ε. Μίχα) 

 

2014-16         Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 
Υπεύθυνες: Καλλιόπη Κύρδη & Μαρία Δημοπούλου 
Το Βλέμμα στην Πόλη 
• αναπληρωματικό μέλος της συντονιστικής επιτροπής εκ μέρους του Τομέα Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας 
 

2015-16 Ερευνητικό εργαστήρι, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οι αφηγήσεις της γειτονιάς 
μας» της Περιβαλλοντικής Αγωγής Α’ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών και παράλληλη δράση στο Τοπικό Δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων (Το βλέμμα στην πόλη)  

 Υπεύθυνες: Ελένη Ζάχου & Ειρήνη Μίχα 
Διαδρομές: κάτι από αλλού, κάτι από παντού 
 

2016-18 Ερευνητικό εργαστήρι στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων Κυκλάδων  

 Υπεύθυνες: Σταυρούλα Μαρίνου & Ειρήνη Μίχα 
Μελετώντας τον τόπο μας: καθημερινή ζωή, προφορική ιστορία και παραγωγικές δραστηριότητες 

 

2018-20               Erasmus + κωδικός: 2018-ELOI-KA201-047717 
Σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης ΚΑ2, τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 

 Partner schools: Hill School (Athens), Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo Nettuno I di Nettuno 
(Roma), Escola San Gervasi Cooperativa (Barcelona), Ecole alsacienne (Paris), 49ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθήνας (περιφερειακή συμμετοχή)  
Επισττημονικοί σύμβουλοι: Ειρήνη Μίχα, Ελένη Σβορώνου  
Our cities: A project involving role play, urban planning and political imagination for an active 
European citizenship 
 

2019-21 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’, ΕΣΠΑ 2014-2020 
 Ευαγγελία Παπατζανή, Τιμίκλεια Ψαλλιδάκη (ΥΔ, Τομέα Πολεοδομίας ΕΜΠ) 
 Ειρήνη Μίχα (ακαδημαϊκή σύμβουλος), Γιώργος Κανδύλης (αναπλ. ακαδημαϊκός σύμβουλος) 

Χωρο-κοινωνικές οριοθετήσεις και γειτνιάσεις: Η στέγαση των προσφύγων στην Αθήνα, μεταξύ 
θεσμικών πολιτικών και καθημερινής ζωής  
 

2020 Start – Create Cultural Change | Δανάη Λιοδάκη (συντονίστρια) 
FemMap (συμμετοχή με το εργαστήρι «Φύλο & Χώρος», της Σχολής Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ) 

 
δημοσιεύσεις – εισηγήσεις 
 

βιβλία 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας & Εκπαιδευτικοί ΠΕ Αθηνών, 2017, Οι γειτονιές μας. 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσα από τέσσερις διαλόγους, επιμέλεια και κείμενα: Έλενα Ακύλα, Ελένη Ζάχου, 
Μαρία Λεμπέση, Ειρήνη Μίχα, κείμενα: Ντίνα Βαΐου, Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη, Αθήνα: ΙΑ/ΕΤΕ 

Micha Irini & Vaiou Dina (ed.), 2019, Alternative takes to the city, Wiley-ISTE |ISBN: 978-1-786-30294-6 και σε γαλλική 
έκδοση:  Micha Irène & Vaiou Dina (ed.), 2020, La ville autrement, Wiley-ISTE |ISBN: 9781784056575 

 

κεφάλαια σε βιβλία 
Μίχα Ειρήνη, 2001, «Εισαγωγή στη “σύγχρονη” καλλιτεχνική προσέγγιση της πραγματικότητας», στο: Εργαστήριο 

Πολεοδομικής Σύνθεσης, Στεφάνου Ιωσήφ (διευθ. Καθ.), Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της πόλης, ΕΜΠ, Αθήνα, 
σ. 33-49 

Μίχα Ειρήνη, 2008, «Επισημάνσεις και ερωτήματα για την έννοια της μαζικής κουλτούρας ή ανεπάρκειες και 
αδιέξοδα στις επικρατέστερες θεωρίες», στο: Βαΐου Ντίνα (επιμ.), Αναζητώντας την επιστήμη. Στα ίχνη της πόλης 



με τη Μαρία Μαυρίδου, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, σ. 107-128 
Μίχα Ειρήνη, 2012, «Δημόσιος χώρος και “συμμετοχική επικοινωνία”: αναπροσδιορίζοντας κανόνες και όρια στις 

συλλογικές διεργασίες», στο: Σαμαρτζής Παναγιώτης & Παναγιωτάτου Ελίζα, Συμμετοχική επικοινωνία και τοπική 
ανάπτυξη. Διαμορφώνοντας προοπτικές ανάπτυξης σε περίοδο κρίσης. Ένα πείραμα στον πρώην Δήμο 
Αυλώνος Νομού Ευβοίας, ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, 
Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, σ. 63-80  

Micha Irène, 2017, « Représentations du mythe du village gaulois dans le discours politique grec : le clivage socio-
spatial et sa condamnation morale » in Y. Bonny, N. Bautès & V. Goüeset (dir), L’espace en partage. 
Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, Presses Universitaires de Rennes. 
Coll. Géographie sociale 

Micha Irini & Koutrolikou Panagiota 2019, “Fear and the city”, in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and 
Regional Studies, Edited by Anthony M. Orum, Volume II, John Willey & Sons Ltd, West Sussex, UK, pp 581-586 

Μίχα Ειρήνη, (υπό έκδοση), «Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά», στο Κ. Τσουκαλά & Δ. Γερμανός, Παιδική 
χωρική αφηγηματικότητα, πόλη – παιχνίδι – εκπαίδευση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 

 

άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 
Μίχα Ειρήνη, 2004, «Ασφάλειες και ανασφάλειες στον δημόσιο χώρο της πόλης: σκηνοθεσίες και πολιτικές», 

Γεωγραφίες, 7, καλοκαίρι, σ. 112-17  
Μίχα Ειρήνη, 2007, «Θεματικές παρεμβάσεις στην πόλη: χαρακτηριστικά και συνέπειες», Επιθεώρηση Κοινωνικών 

Ερευνών, 123, Β’, σ. 3-29  
Μίχα Ειρήνη, 2007, «Η πολιτική για την ασφάλεια στις πόλεις και οι συνέπειές της στη σημασία του δημόσιου 

χώρου», Σύγχρονα Θέματα, 98, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2007, σ. 81-7 
Μίχα Ειρήνη, 2007, «Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής», Γεωγραφίες, 13, Φθινόπωρο, σ. 186-9 
Μίχα Ειρήνη, 2009, «Αληθοφανείς και ευανάγνωστες αναπαραστάσεις του χώρου: Το παράδειγμα των κόμικς», 

Γεωγραφίες, 15, άνοιξη 2009, σ. 10-27 
Vaiou Dina, Klabatsea Rena, Markou Maria, Micha Irini, Pagonis Thanos & Vatavali Fereniki, 2014, “Planning 

Withers Away in Crisis-ridden Greece”, A discussion initiated by Reggie Modlich, Progressive Planning, The 
Magazine of Planners Network, no 198, New York, pp 24-27  

Μίχα Ειρήνη, 2014, «Ανιχνεύοντας τη χωρο-κοινωνική πόλωση μέσα από τις συνδηλώσεις ενός μύθου: τα 
“γαλατικά χωριά” της κρίσης», Γεωγραφίες, 23, άνοιξη, σ. 67-81 

Micha Irène & Vaiou Dina, 2015, « Entre attachements ordinaires et constructions médiatiques dans les quartiers 
du centre d’Athènes durant la crise », Parcours anthropologiques, Ethnographies du changement et de 
l’attachement [en ligne] 10, mis en ligne le 13 octobre 2015  

Micha Irène, 2016, « La ville et les enfants dans un processus éducatif », Belgeo. Revue belge de géographie 
« Enseignement et territoire » [en ligne] 2-3, mis en ligne le 31 décembre 

Μίχα Ειρήνη, 2017, «Συνομιλώντας με τα παιδιά “Για το χώρο”: Η συμβολή του έργου της Doreen Massey στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Γεωγραφίες, 29, άνοιξη, σ. 45-48 

Μίχα Ειρήνη, 2017, «Ερευνητική-διδακτική συνεργασία μεταξύ πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
άξονα τη γειτονιά του σχολείου», Γεωγραφίες, 29, άνοιξη, σ. 112-116 

 

άλλες δημοσιεύσεις 
συλλογικό, 2012, «Σχόλια συνεργατών και αναγνωστών για τα 20 τεύχη των Γεωγραφιών», Γεωγραφίες, 20, 

φθινόπωρο, σ. 7-14 
Τράτσα Μάχη (ρεπορτάζ), 2013, «Αντέχει το εμπόριο στις λαϊκές γειτονιές», Το Βήμα, 12 Μαΐου, σ. Α38-39 

(συμμετοχή στη συλλογή και οργάνωση του υλικού) 
Μίχα Ειρήνη, 2013, «Δικαιώματα, νέες μορφές διεκδίκησης και το Πολυτεχνείο», Protagon, 26 Σεπτεμβρίου 
Μίχα Ειρήνη, 2014, «Κυρίαρχες νοηματοδοτήσεις και αθέατοι (ενδιάμεσοι) χώροι», Η Αυγή: Αναγνώσεις (αφιέρωμα 

Δημόσιος χώρος και τοπικότητα),  27 Απριλίου, τ. 595, σελ. 40 
Μίχα Ειρήνη, 2014, «Ιδιωτικοποίηση και περιχαράκωση ή γιατί παραμένει επίκαιρη η συζήτηση για τις οχυρωμένες 

κοινότητες», Ο Δρόμος της Αριστεράς (Πολιτισμός: αφιέρωμα «Οχυρωμένες πόλεις»), 217, 7 Ιουνίου, σελ. 26 
Κέφαλος Κοσμάς, 2014, «Ο Φαβιέρος, ο εικαστικός διάλογος και το πεζοδρόμιο με τις σύριγγες», Η Αυγή, Σάββατο 

18 Οκτωβρίου, σ. 21(συνέντευξη) 
Μίχα Ειρήνη, 2019, «Η ζωή των αγαλμάτων. Ο δημόσιος χώρος στην εκπαιδευτική διαδικασία», The books’ journal, 

95:26-28 
 



 

εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και πρακτικά συνεδρίων 
Μίχα Ειρήνη, 2002, «Αισθητική της ελληνικής πόλης: υπάρχει;», 3ο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας «Η αγωγή και προαγωγή υγείας στον 21ο αιώνα», 5-6 Δεκεμβρίου, Αθήνα 
Μίχα Ειρήνη, 2008, «Μαζική τέχνη και δημόσιος χώρος: το παράδειγμα της σύγχρονης φαντασμαγορικής πόλης», 

διεθνές συνέδριο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος «Σύγχρονη τέχνη και δημόσιος χώρος», 17-20 
Απριλίου, Αθήνα  

Μάρκου Μαρία, Μίχα Ειρήνη, Παναγιωτάτου Ελίζα & Σαμαρτζής Παναγιώτης, 2013, «Διαμορφώνοντας δημόσιο 
λόγο και χώρο. Κριτική αποτίμηση μιας ερευνητικής εμπειρίας σε περίοδο κρίσης», 7ο διεπιστημονικό δια-
πανεπιστημιακό συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Αιτίες, 
ευθύνες, προτάσεις, μέτρα, δράσεις και προοπτικές», 12-15 Σεπτεμβρίου, Μέτσοβο 

Μίχα Ειρήνη, 2013, «“Γαλατικά χωριά” και χωρο-κοινωνικοί διπολισμοί στη συγκυρία της κρίσης», συνέδριο του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Μεταβολές και ανασημασιο-
δοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης», 1-3 Νοεμβρίου, Βόλος 

Micha Irène, 2014, « Représentations du mythe du village gaulois dans le discours politique grec : le clivage socio-
spatial et sa condamnation morale », Colloque international organisé par l’UMR 6590 ESO, CNRS, L’espace en 
partage, Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, Université Rennes 2, 9-11 
avril, France 

Κουτρολίκου Πέννυ & Μίχα Ειρήνη, 2016, «Οι πολιτικές για το χώρο και ο εγκληματολογικός λόγος: το παράδειγμα 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για την Αθήνα», συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου με θέμα Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και 
εγκληματολογικός λόγος: 50 χρόνια H. Becker “Whose side are we on?” 24-25 Μαΐου, Αθήνα 

Μίχα Ειρήνη, 2017, «Χαρτογραφήσεις στις γειτονιές των σχολείων: καθημερινές πρακτικές, προφορική ιστορία και 
παραγωγικές δραστηριότητες», 3ο συνέδριο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: νέες τάσεις και εξελίξεις 
στην έρευνα και στις πολιτικές», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 3-4 Μαρτίου, Αθήνα 

Μίχα Ειρήνη, 2017, «Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά», διεπιστημονικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Χώροι 
για το παιδί ή χώροι του παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της 
πόλης», Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ., 19-21 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 

Κουτρολίκου Πέννυ & Μίχα Ειρήνη, 2018, «Οι πολιτικές για το χώρο και ο εγκληματολογικός λόγος: το παράδειγμα 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για την Αθήνα», στο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του 
Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος: 50 
χρόνια H. Becker “Whose side are we on?”, Συμβολές στο 1ο Συνέδριο της ΕΕΜΕΚΕ, Αθήνα 24-27 Μαΐου 2016, 
Αθήνα, σελ. 468-485 

Μίχα Ειρήνη, 2018, «Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά», στο: Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού; Όταν η 
συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης», Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 19-21 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, (1): 607-620 

Κουτρολίκου Παναγιώτα, Μίχα Ειρήνη, Μωραΐτης Κωνσταντίνος & Σταυρίδης Σταύρος, 2019, «Δημόσιος χώρος: 
Διερευνώντας τη διδακτική του σχεδιασμού του», στο: Public Space +, πρακτικά του 2ου πανελλήνιου συνεδρίου 
για τον δημόσιο χώρο, ΤΕΕ/ΤΚΜ, IANOS εκδόσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 51-54 

Μίχα Ειρήνη, (υπό έκδοση), «Χαρτογραφήσεις στις γειτονιές των σχολείων: καθημερινές πρακτικές, προφορική 
ιστορία και παραγωγικές δραστηριότητες», στο: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
πρακτικά του 3ου συνεδρίου «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: νέες τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και 
στις πολιτικές» 

Βαΐου Ντίνα, Κουτρολίκου Πέννυ, Λυκογιάννη Σταυρούλα, Μαντουβάλου Μαρία & Μίχα Ειρήνη, (υπό έκδοση), «Μια 
αριστερή ματιά στις διαδικασίες για τη “Νέα Αθήνα”», στο: ΣΑΔΑΣ τ. Αττικής, πρακτικά του επιστημονικού 
συνεδρίου «Αττική σε κρίση» 

Βαΐου Ντίνα, Κουτρολίκου Πέννυ, Μαντουβάλου Μαρία & Μίχα Ειρήνη, (υπό έκδοση), «Διδάσκοντας τη “μελέτη της 
πόλης”: διαγεννεακές ανταλλαγές μεταξύ θεωρίας και συγκυρίας», στο: ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
πρακτικά συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια της σχολής «Η Διδακτική της Αρχιτεκτονικής: αντικείμενα και 
προοπτικές» 

 

άλλες εισηγήσεις – προσκλήσεις 
Μαντουβάλου Μαρία & Μίχα Ειρήνη, 2001, «Η κοινωνική διάσταση των εξελίξεων και οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

στην πόλη», ΕΜΠ, Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης «Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πόλη στον 21ο αιώνα. 



Αναμενόμενος ρόλος του σχεδιασμού», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αθανάσιος Αραβαντινός, 5-9 
Φεβρουαρίου, Αθήνα 

Μίχα Ειρήνη, 2007, «Η μαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερμηνείες του δημόσιου χώρου», ανοικτή παρουσίαση 
διδακτορικής διατριβής στο «Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων 2006-07», ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Υπεύθυνοι: Καθηγήτρια Ντίνα ΒΒααΐΐοουυ, Καθηγήτρια 
Μαρία Μαντουβάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Μαυρίδου, Καθηγητής Κωστής Χατζημιχάλης, 14 Μαΐου, Αθήνα 

Μίχα Ειρήνη, 2013, «Ασφάλεια και πόλη: αναζητώντας διέξοδο από την ιδεολογία της υποταγμένης προστασίας», 
Διάλεξη στα εγκαίνια της έκθεσης «Economic Value» που διοργανώθηκε από το Salon de Vortex  στο πλαίσιο 
του ερευνητικού εγχειρήματος Urbanism for Dummies. Στην έκθεση συμμετείχαν οι Lanfranco Aceti, Άρτεμις 
Ποταμιάνου και Γιάννης Γρηγοριάδης, 27 Νοεμβρίου, Αθήνα 

Μίχα Ειρήνη, 2014, «Κυρίαρχες αφηγήσεις και απαξιωμένες πραγματικότητες», Ημερίδα για την εναλλακτική 
δυνατότητα πεζοδρόμησης της Οδού Σταδίου: Οδός Σταδίου, από την παρακμή στην ελπίδα, το πρόβλημα και 
η προοπτική, ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, Ianos 1 Μαρτίου, Αθήνα 

Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Νικολακάκη, «’Μοντέρνα Κίρκη’ Τουρισμός και ελληνική 
κοινωνία την περίοδο 1950-1974», POLIS art café, 8 Μαρτίου 2018, Αθήνα 

Συμμετοχή στη συζήτηση για την τέχνη και την κοινωνική εμπλοκή «Civic Garden». Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού εγχειρήματος The Garden: All the Fearful and Joyful Thinks 
Joining One to the Other της Τζένης Μαρκέτου, Goethe Institut, 26 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα 

Συμμετοχή στην παρουσίαση του Οδηγού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Το 
παιδί η πόλη και τα μνημεία», συγγραφική ομάδα: Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη, Ελένη Σβορώνου, στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 13 Νοεμβρίου 2018 

 
 

εκθέσεις 
 

εκθέσεις και τελική δράση για το ερευνητικό εργαστήρι «διαδρομές: κάτι από αλλού, κάτι από παντού» 
- 64ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 14 Ιουνίου 2016 
- Λέσχη Φιλίας Μεταξουργείου, 15 Ιουνίου 2016 
- μέρος του υλικού παρουσιάστηκε στην έκθεση «Βιομηχανικό μουσείο Φωταερίου, Το Γκάζι: ένα πολιτιστικό τοπίο» 

στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (17 Μαΐου 2016). Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας (Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Πολιτιστικών θεμάτων) και τα 
δημοτικά σχολεία 49ο, 64ο, 72ο, 73ο, 77ο, 81ο. 

- μέρος του υλικού παρουσιάστηκε στη «Βραδιά Ερευνητή», στο ΕΜΠ, το Σεπτέμβριο 2016 
 

οργάνωση: Έλενα Ακύλα, Ελένη Ζάχου & Ειρήνη Μίχα 
 
 

αρχιτεκτονικό έργο – πολεοδομικές μελέτες 
 

1994-95 αρχιτεκτονικές μελέτες κατοικιών στην Άνδρο και την Κρήτη  
1996 συμμετοχή στη Μελέτη πολεοδόμησης Β’ κατοικίας περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου, Νομός 

Κεφαλληνίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ανάδοχοι: Μαρία Τσαπάλου Μίχα, Ισμήνη Σουλάκου 
1997-98 μελέτη πολεοδόμησης και αρχιτεκτονικά έργα για την Κοινότητα Όρμου Κορθίου και την κοινότητα 

Απροβάτου στην Άνδρο, αρχιτεκτονικές μελέτες κατοικιών στην Άνδρο  
2001-06 αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης τεχνικών χώρων σε συνεργασία με την Τρίεδρο Μελετική ΑΕ 
 
 

λοιπή επιστημονική δραστηριότητα 
 

1995            Ευρωπαϊκό Campus Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στην Άνδρο   
Ναυτικός Όμιλος Όρμου Κορθίου, Κοινότητες Κορθίου, Όρμου και Γαυρίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Με την υποστήριξη του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος 
Υπεύθυνη: Μαρία Τσαπάλου Μίχα 
Προκαταρκτική μελέτη για την αναστήλωση της μονής Τρομαρχίων 
• μέλος της οργανωτικής επιτροπής, υπεύθυνη για την επιλογή των φοιτητών/τριών 
• επιμέλεια τεύχους παρουσίασης της μελέτης στα ελληνικά και γαλλικά  

 

2001-04         Ερευνητικό Πρόγραμμα: ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» 
  Πανεπιστήμιο Αθηνών  Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη 



• επιμέλεια αδημοσίευτων εκθέσεων του έργου 
Σειρά τριαντατεσσάρων μικρών βιβλίων με τίτλο «Κλειδιά και Αντικλείδια» 
Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης  
Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
• επιμέλεια, σελιδοποίηση και εξώφυλλα, 
• υπεύθυνη για το συντονισμό της διαδικασίας εκτύπωσης 
 

συμμετοχή σε ερευνητικά εργαστήρια, επιστημονικές και διοικητικές επιτροπές 
  

ερευνητικά εργαστήρια 
από το 1995 μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Περιβάλλοντος (Mediterranean Centre for the Environment)  
από το 2008 μέλος της Ερευνητικής ομάδας Φύλο και Χώρος (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
το διάστημα 2011-13, μέλος του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου (ΕΜΠ, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας) 
 

επιστημονικές επιτροπές 
από το 2010, μέλος της επιτροπής αξιολόγησης εργασιών για την εξαμηνιαία επιθεώρηση επιστημών του χώρου 

Γεωγραφίες και από το 2017 μέλος της συντακτικής επιτροπής 
για το διάστημα 2014-16 αναπληρωματικό μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων «Το βλέμμα στην Πόλη» 
2017: μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο διεπιστημονικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Χώροι για το παιδί ή 

χώροι του παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης», Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 19-21 Μαΐου 

2017: μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο επιστημονικό συνέδριο με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ «Η Διδακτική της Αρχιτεκτονικής: αντικείμενα και προοπτικές», ΕΜΠ, Αθήνα, 
3-4 Νοεμβρίου 

 

διοικητικές επιτροπές 
από το 1996 μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και από το 1997 της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων 

Μηχανικών 
από το 2008 συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή στις διοικητικές διεργασίες του Τομέα Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), από το 2011 και της Σχολής ΑΜ 
από το 2012 μέλος της επιτροπής Φωτογραφίας και Εντύπου (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
2015-17: μέλος της επιτροπής Αναγνώρισης Μαθημάτων (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
από τον Απρίλιο 2017 μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τα ζητήματα σεξουαλικής και έμφυλης 

παρενόχλησης (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
2017: αναπληρωματικό μέλος της Ε.Δ.Ε. ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών) 
για το διάστημα Μάιος 2018- Οκτώβριος 2018, διευθύντρια της κατεύθυνσης «Πολεοδομία και Χωροταξία» του ΔΠΜΣ 

Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
από τον Σεπτέμβριο 2018, τακτικό μέλος της Ε.Δ.Ε. ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου (ΕΜΠ, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
από τον Ιούνιο 2018 μέλος της επιτροπής μεταπτυχιακών (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
από τον Ιούνιο 2018 μέλος της επιτροπής βιβλιοθήκης (ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 
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