
 

 

Δήμητρα Σιατίτσα  

email: dimisiat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι διδάκτορας του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

του ΕΜΠ (2015), έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα “Μητρόπολη: Αρχιτεκτονική και Αστική 

Κουλτούρα” στην πολυτεχνική σχολή της Βαρκελώνης FPC/UPC (2004) και κατέχει τίτλο σπουδών 

Αρχιτέκτονα-Μηχανικού από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ (2001). Την περίοδο αυτή κάνει τη 

μεταδιδακτορική της έρευνα για τις συνθήκες στέγασης και τις στεγαστικές διαδρομές των νέων στην Ελλάδα 

(Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, υπότροφος ΙΚΥ) και είναι μέλος ερευνητικής ομάδας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που μελετά την δομή του οικιστικού αποθέματος της Αθήνας και τις επιπτώσεις 

του στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης.   

Η ερευνητική της δουλειά επικεντρώνεται σε θέματα πόλης και κατοικίας, στεγαστικού αποκλεισμού και 
επισφάλειας, δημόσιων στεγαστικών πολιτικών και πολιτικών για την πόλη, αστικών μεταλλαγών και 
κοινωνικών κινημάτων. Έχει δουλέψει σε έρευνες για την στεγαστική κρίση και την αστεγία στην Ελλάδα, τις 
κοινωνικές επιπτώσεις της υπερχρέωσης, και τις εναλλακτικές μορφές συλλογικής στέγασης και ιδιοκτησίας, 
καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αστική και βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική 
καινοτομία, κοινωνική συνοχή και το κράτος πρόνοιας. Έχει δημοσιεύσει τη δουλειά της σε άρθρα σε 
επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, μελέτες και σε άρθρα σε εφημερίδες.  

Είναι μέλος της ομάδας έρευνας-δράσης Cohab-Athens (https://cohabathens.com/), του διεθνούς δικτύου 
International Network for Urban Research and Action ( https://www.inura.org/) και μέλος της συντονιστικής 
επιτροπής της Ομάδας Εργασίας Southern European Housing του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην 
Κατοικία (ENHR). Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση πολλών συνεδρίων και σεμιναρίων. 
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