
Βιογραφικό Σημείωμα 

Επίθετο: Φουστάνου 
Όνομα: Μαρία 
Διέυθυνση: Πικροδάφνης 3, Παλαιό Φάληρο 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6950680442 
Ημερομηνία Γέννησης: 26/07/1997 
Τόπος Γέννησης: Κόρινθος, Κορινθία Τόπος Γέννησης: Κόρινθος, Κορινθία 
Υπηκοότητα: Ελληνική 
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 
email: up1046731@upnet.gr 

Εκπαίδευση: 

2015: Αποφοίτηση από το 2ο λύκειο Παλαιού Φαλήρου, μέσος όρος απολυτηρίου 18,2/10
2015- : Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, μέσος όρος: 8,15 
Επίπεδο: 4ο/5ο έτος Επίπεδο: 4ο/5ο έτος 

Εθελοντικά Προγράμματα:

2017: Open House Athens 2017, Ξενάγηση στο Cocomat Hotel Athens,Κολωνάκι  

Δημοσιεύσεις: 

2016-2017: http://ad3-unepetitemaison-2016-17.blogspot.com/2017/02/interminable.html  
2016-2017: http://ad4-urbanhousing-1617.blogspot.com/2017/07/1049744-1046731.html 
2017-2018: https://up1718-architecturaldesign5.blogspot.com/2018/02/database_12.html 
2017-2018: http://up1718-architecturaldesign6.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html 2017-2018: http://up1718-architecturaldesign6.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html 

Ξένες Γλώσσες: 

Αγγλικά: Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο: Proficiency Michigan 
Γερμανικά: Παρακολούθηση μαθημάτων για 2 χρόνια

Ειδικές Γνώσεις: 

• Άριστη γνώση Microsoft Office Word, Microsoft Office Powerpoint, MS Excel 
•• Προγράμματα της Autodesk: Πολύ καλή γνώση AutoCad, Μέτρια γνώση 3ds Studio Max (MentalRay)
• Προγράμματα της Adobe: Πολύ καλή γνώση Photoshop, Καλή γνώση Illustrator 
• Άλλα προγράμματα τρισδιάστατου σχεδιασμού: Πολύ καλή γνώση Rhinoceros, Ελάχιστη γνώση Grasshopper 

 

 Ονομάζομαι Φουστάνου Μαρία και είμαι φοιτήτρια στο 4ο  έτος στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών και θα ήθελα να συμμετάσχω στο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στην 
Ερμούπολη της Σύρου με κεντρικό θέμα την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτηρίων. Στο 
μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μας έχει τεθεί το ζήτημα της επανάχρησης βιομηχανικών, και μη, 
κτηρίων σε πόλεις της Ελλάδας όπως τα Χανιά Κρήτης στη περιοχή του εργοστασίου ΑΒΕΑ αλλά και η 
Ολυμπία στο ΞΕΝΙΑ του Άρη Κωνσταντινίδη. Το θέμα αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς στην 
Ελλάδα οι ερειπωμένες βιομηχανικές ζώνες με κτήρια αρχιτεκτονικής αξίας αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Τα 
χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών διαμορφώνουν κελύφη ή και ολόκληρες περιοχές με δομή που δε χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών διαμορφώνουν κελύφη ή και ολόκληρες περιοχές με δομή που δε 
συναντάται πλέον και σε προσωπικό επίπεδο θα με ενδιέφερε πολύ να μελετήσω τόσο σε επίπεδο 
αποκατάστασης όσο και σε εσωτερικής αρχιτεκτονικής. Συνεπώς, πιστεύω πως η διατήρηση αυτής της 
αρχιτεκτονικής αλλά και η ανάδειξη της μέσω της αναβίωσης αυτών των χώρων με νέες χρήσεις, προσθήκες 
και εσωτερικές διαμορφώσεις έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μια νέα ταυτότητα στην εκάστοτε πόλη. Το 
εργαστήριο αυτό, με την εργασία και την αρχιτεκτονική παρέμβαση σε ένα βιομηχανικό τοπίο θα μας δώσει 
τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τα προαναφερθέντα αλλά και την ευκαιρία για συνεργασία και 
εκπαίδευση με Αρχιτέκτονες με μεγαλύτερη πείρα και τεχνική γνώση από εμάς. Τέλος, κίνητρο για εμένα εκπαίδευση με Αρχιτέκτονες με μεγαλύτερη πείρα και τεχνική γνώση από εμάς. Τέλος, κίνητρο για εμένα 
αποτελεί και η ίδια η πόλη καθώς ο στόχος μου είναι να γίνει η τοποθεσία της διπλωματικής μου εργασίας, σε 
επόμενο στάδιο, και ενδεχομένως σε συσχετισμό με τη βιομηχανική περιοχή.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων, 
Με εκτίμηση, 
Φουστάνου Μαρία 

Κίνητρα- Στόχοι










