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Γενική Συνέλευση, Εκλογές Νέου ΔΣ & Κοπή Πίτας 2020
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Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Τ. για την νέα διετία 2020-2021.
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 11 του Καταστατικού του Σωματείου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη :
- Πρόεδρος Αικατερίνη Γκόλτσιου
- Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων: Χαράλαμπος Παπαϊωάννου
- Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Αναστασία Παπαδοπούλου
- Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος (Delegate) IFLA, IFLA Europe: Ελένη Αθανασιάδου
- Γενικός Γραμματέας : Δήμητρα Σολιδάκη
- Ταμίας: Ασημίνα Μπασιάκου
- Μέλος: Κωνσταντίνος Χούντας

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Γιδαράκου, Αλεξανδρος Μποφίλιας, Ιωάννα Βίσκου
Ελεγκτής : Εύα Παπαδημητρίου 
Ακολούθησε γεύμα και Κοπή της Πίτας 2020. Το φλουρί έτυχε στο Αναπληρωματικό Μέλος του ΔΣ 
Μαρία Γιδαράκου!

φωτογραφίες: Λένα Αθανασιάδου 



φωτογραφίες: Λένα Αθανασιάδου 
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Το νέο ΔΣ εκφράζει εγκάρδιες ευχαριστίες στους αφυπηρετήσαντες, τ.Γενικό Γραμματέα  κο Ανδρέα Νάσσο,  
τ. Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων Δρ. Αγγελική Παρασκευοπούλου και τ. Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών 
Θεμάτων Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, που υπηρέτησαν άξια και ικανά για πολλά εν σειρά έτη τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου. 
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Επίσκεψη της K. Moore στην 
Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου 

Διεθνούς Συνεδρίου “Landscape 
& Urban Horticulture” & 

συνάντηση με τα μέλη του 
Πανελληνίου Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Τοπίου

Προσφυγή του Π.Σ.ΑΤ. στην ολομέλεια του ΣΤΕ σχετικά με το 
υπ’ αριθμ. 99/2018 Προεδρικό Διάταγμα - ΦΕΚ 187/Α/5-
11-2018  ‘Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.’ 

Στις  10       Ιανουαρίου 2020, έπειτα     από   
δύο  αναβολές,  εκδικάστηκε η υπόθεση  της 
αίτησης ακύρωσης,
του Παννελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου,  για το υπ’αριθμ. 99/2018 Προεδρικό 
Διάταγμα - ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018  ‘Ρύθμιση 
του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα. 

Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο 
του, κα  Βερόνικα Νιάγκου, της οποίας 
αγόρευσης απόσπασμα ακολουθεί παρακάτω: 

«………..Το προσβαλλόμενο π.δ. καταλαμβάνει 
το πιο σημαντικό τμήμα των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα ασκούν 
από μακρού χρόνου οι Αρχιτέκτονες Τοπίου, 
οργανωμένοι υπό τη νομική μορφή του 
αιτούντος Συλλόγου. Οι Αρχιτέκτονες Τοπίου 
έχουν απόλυτη εξειδίκευση, βάσει του 
γνωστικού αντικειμένου που έχουν αναλυτικά 
διδαχθεί, στις Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
και στις Μελέτες περιβάλλοντος χώρου, 
σχεδιασμού τοπίου, υπαίθριων χώρων και 
τμημάτων πόλεων. Πλέον, τα επαγγελματικά 
δικαιώματα για την εκπόνηση των μελετών 
αυτών κατακερματίζονται σε οκτώ ειδικότητες 
μηχανικών που δεν έχουν το απαιτούμενο 
γνωστικό υπόβαθρο, συρρικνώνοντας στο 
ελάχιστο τη βασική επαγγελματική ύλη των 
αρχιτεκτόνων τοπίου, παρά το γεγονός ότι οι 

αρχιτέκτονες τοπίου κατέχουν το γνωστικό 
αυτό υπόβαθρο και μάλιστα μαξιμαλιστικά, σε 
συμφωνία με τις προϋποθέσεις που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και ο Χάρτης της Ουνέσκο για 
την εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική τοπίου.

……….Θα πρέπει, λοιπόν, να καταστεί κοινή 
αντίληψη ότι ο αρχιτέκτονας τοπίου είναι ο 
μόνος επιστήμονας που μπορεί να αναγνωρίσει, 
να συνθέσει και να ενσωματώσει στην ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία ενός τοπίου όλους εκείνους τους 
παράγοντες που επιδρούν στο φάσμα και τις 
κλίμακες κάθε μεγέθους του δημόσιου χώρου.
……….Σε αντίθεση με την αρτιότητα των 
γνώσεων του αρχιτέκτονα τοπίου στις 
προαναφερθείσες μελέτες, οι επαγγελματικές 
ομάδες στις οποίες αποδίδονται οι μελέτες 
αυτές με το προσβαλλόμενο π.δ., δεν έχουν την 
ίδια επάρκεια. Με την προσβαλλόμενη πράξη, 
το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας 
μηχανικού καθορίστηκε κατά παράβαση των 
κανονιστικών προγραμμάτων σπουδών της 
αντίστοιχης ειδικότητας και δεν πληρείται το 
κριτήριο της αντιστοίχισης δραστηριότητας κι 
επαγγελματικού δικαιώματος με το γνωστικό 
αντικείμενο που απαιτεί η εξουσιοδοτική διάταξη 
του προσβαλλόμενου π.δ., διότι τα σχετικά 
πορίσματα των Ομάδων Έργου αποδεικνύονται 
προδήλως ανεπαρκή και αόριστα. 



……….Οι Αρχιτέκτονες Τοπίου έπρεπε να 
ρυθμίζονται από το πεδίο εφαρμογής του 
προσβαλλόμενου π.δ. που τους υφαρπάζει το 
μοναδικό αντικείμενό τους. Στη βεβαίωση της 
Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων Τοπίου, που 
έχουμε προσκομίσει ενώπιον του Δικαστηρίου 
Σας, διαπιστώνεται ότι αντιστοιχούν πλήρως τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες των αρχιτεκτόνων τοπίου, 
όσον αφορά στην εκπόνηση των Μελετών που 
έχουμε προαναφέρει, με το γνωστικό τους 
αντικείμενο. Και επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι 
η συμμετοχή των αρχιτεκτόνων τοπίου στις 
μελέτες αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να είναι υποχρεωτική, για λόγους μείζονος 
προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου. 
Παρόμοια διαπίστωση περιέχεται και στην 
προσκομισθείσα ενώπιον του Δικαστηρίου σας 
Πανεπιστημιακή βεβαίωση από το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Αρχιτεκτονική Τοπίου του ΑΠΘ.
……….Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρακτική, 
δεν ελήφθη υπόψη η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων 
(ESCO) σύμφωνα με την οποία, στον 
ευρύτερο κλάδο των μηχανικών (ως έννοια 
γένους) περιλαμβάνονται κατά τρόπο ειδικό 
και συγκεκριμένο οι αρχιτέκτονες τοπίου 
(Landscape Architects). Όσον αφορά το 
σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την προστασία 
του τοπίου, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
προβλέπει την ανάγκη σύνδεσης σε υψηλό 
επίπεδο της αρχιτεκτονικής με το φυσικό και 
αστικό τοπίο. Περαιτέρω, βάσει της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης του Τοπίου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας 
με το ν. 3827/2010, η χώρα μας υποχρεούται 
να εφαρμόζει πολιτικές τοπίου, να καθιερώσει 
διαδικασίες για τη συμμετοχή των φορέων με 
ενδιαφέρον για την εφαρμογή των πολιτικών 
του τοπίου και να διατηρεί και εκπαιδεύει 
καταρτισμένους και εξειδικευμένους 
επαγγελματίες τοπίου.
………….Οι αρχιτέκτονες τοπίου είναι οι πλέον 
κατάλληλοι για την προστασία του σύγχρονου 
ευαίσθητου αστικού, περιαστικού και φυσικού 
τοπίου, λόγω του περιεχομένου των σπουδών 
τους, με βάση και τη διεθνή και ευρωπαϊκή 
σύγχρονη επιστημονική και επαγγελματική 
πραγματικότητα. Γι’ αυτό, ζητάμε την ακύρωση 
του υπό κρίση π.δ. για όλους τους επί μέρους 
λόγους που αναλύουμε στο δικόγραφο της 
αίτησης ακύρωσής μας και επισημαίνουμε στο 
υπόμνημά μας. 
Οδεύουμε σταδιακά, ως χώρα και ως πλανήτης, 
σε μία πλήρη αστικοποίηση του περιβάλλοντός 
μας. Οι επόμενες δεκαετίες θα είναι διαφορετικές. 
Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα αφήνει το 
αποτύπωμά της στο περιβάλλον. Χρειαζόμαστε 
αρχιτέκτονες τοπίου.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ήταν παρόντες  
η Πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Κατερίνα Γκόλτσιου, 
Η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 
Αγγελική Παρασκευοπούλου και το μέλος 
Χάρης Παπαϊωάννου. 
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Διεθνείς συναντήσεις 
7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, AΝTAΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ 6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7th Landscape Architecture Congress “Landscape as a Collective Memory”
http://peyzajkongresi.org/2019/en/index.php/2019/04/10/landscapes-as-a-collective-memory/
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Το θέμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου ήταν το ‘Landscape as a 
Collective Memory’ / Το Τοπίο ώς Συλλογική Μνήμη. Τo θέμα καλύφθηκε από την πλειοψηφία 
των Ευρωπαϊκών χωρών.  Όλες οι ομιλίες θα αναρτηθούν στο site http://iflaeurope.eu/
communication/strategic-objectives-projects/pecha-kucha/. 
‘Οι ιστορικοί κήποι και πάρκα ως θεματοφύλακες της συλλογικής μνήμης’ ήταν το θέμα του 
ελληνικής παρουσίασης Pecha Kucha στο πλαίσιο του IFLA Europe General Assembly που 
πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Νοεμβρίου 2019 στην Aντάλια της Τουρκίας, το οποίο επιμελήθηκε 
η Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας του ΠΣΑΤ Ελένη Αθανασιάδου.
 (“Landscape as a collective memory”Historic gardens and parks safekeepers of collective 
memory).



Στην γενική συνέλευση της IFLA Europe που πραγματοποιήθηκε  στην Αντάλια της Τουρκίας 
στις  9-10 Νοεμβρίου 2019, τον Π.Σ.Α.Τ. εκπροσώπησε η Πρόεδρος κα Κατερίνα Γκόλτσιου. 

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του νέου συμβουλίου και
η κα Κατερίνα Γκόλτσιου εκλέχτηκε παμψηφεί 
Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων της IFLA EUROPE!
Μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή στην πορεία του ΠΣΑΤ και των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου!Είθε η νέα αντιπρόεδρος επαγγελματικών θεμάτων της IFLA Europe να έχει μία 
λαμπρή σταδιοδρομία. 

**Επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων των εθνικών Συλλόγων στην Ισλανδία, 16-18 
Οκτωβρίου 2020! 
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Επίσκεψη της K. Moore στην 
Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου 

Διεθνούς Συνεδρίου “Landscape 
& Urban Horticulture” & 

συνάντηση με τα μέλη του 
Πανελληνίου Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Τοπίου
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Διεθνείς συναντήσεις 
30η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ IFLA EUROPE, AΝTAΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ 6-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
30th IFLA Europe General Assembly
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Στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Οσλο της Νορβηγίας στις  18-20 
Σεπτεμβρίου 2019, τον Π.Σ.Α.Τ. εκπροσώπησε η πρόεδρος κα Κατερίνα Γκόλτσιου. 
Ο Πρόεδρος της ΙFLA World παρουσίασε τα κύρια θέματα που απασχολούν τους 
αρχιτέκτονες τοπίου:
1. Kλιματική αλλαγή
2. Διασφάλιση διατροφής και αγροτική παραγωγή
3. Συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό
4. Υγεία και Ευεξία
5. Eγχώριοι πολιτισμοί
H παρουσίαση και δομή των working groups έγινε σύμφωνα με τους 12 στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών.

Διεθνείς συναντήσεις 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ IFLA WORLD, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΣΛΟ 18-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

International Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress 2019, https://www.

ifla2019.com/

2η Μέρα of IFLA World Council 2019!
IFLA 2019 Common Ground IFLA Europe
(από αριστερά πρός τα δεξιά) Η τ.Γραμματέας Δήμητρα Σολιδάκη με την Πρόεδρο του ΠΣΑΤ 
Δρ. Κατερίνα Γκόλτσιου, ο Πρόεδρος της IFLA James Hyter, η Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών 
Θεμάτων Τζούλια Τζώρτζη και το αγαπητό μέλος Αναστασία Νικολογιάννη.
Από την ανάρτηση στη σελίδα του facebook του ΠΣΑΤ, 17.09.2020
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φωτογραφίες: Λένα Αθανασιάδου 

... ‘IFLA World Council was very successful and ended yesterday!
So glad for our President Katerina Goltsiou and Vice President of Professional Afairs Julia 
Georgi to be there!
Furthermore so proud of Anastasia Nikologianni, Chair of Emerging Professional Advocates 
IFLA and member of PHALA!
Special thanks to former General Secretary of Phala Dimitra Solidaki!’.... 
Από την ανάρτηση στη σελίδα facebook του ΠΣΑΤ , 18.09.2019



Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου, που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο Ακαδημαικών Θεμάτων και Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας, συναντήθηκε με 
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως  στις 3 Οκτωβρίου 2019 και 
συζήτησε διάφορα θέματα για την ακαδημαική υπόσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

Συνάντηση με τoν Γ. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου, που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα 
του Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Εύθυμιο Μπακογιάννη τον Νοέμβριο του 2019 και συζήτησε διάφορα 
θέματα για την επαγγελματική υπόσταση των Αρχιτεκτόνων Τοπίου αλλά και τη 
συμβολή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον Χωρικό Σχεδιασμό. 
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Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες 
Εκπροσώπηση και παρουσία του ΠΣΑΤ 
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπιου εκπροσωπήθηκε από το αγαπητό μέλος 
Αλέξανδρο Μποφίλια στην Επιστημονική Συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό τμήμα 
του ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) με τίτλο «Το Αγροτικό Τοπίο 
στην Ελληνική Αρχαιότητα: Εκφάνσεις και  Εκφράσεις ενός Πολυδύναμου Πεδίου». 

Η Επιστημονική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του 
ΥΠΠΟΑ, Αγ. Ασωμάτων 33 στην Αθήνα. 
Ο τίτλος της ομιλίας του κου Μποφίλια ήταν 
«Ο ιστορικός Ελαιώνας των Αθηνών – Η αγροτική ‘ραχοκοκαλιά’ της αρχαίας Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας». 

διαίτερη έμφαση δόθηκε και στα 
εξής δεδομένα:
•ιστορική γεωγραφία και 
αρχαιολογία της περιοχής, 
•νομοθετικό πλαίσιο,
•σημασία του Ελαιώνα των Αθηνών 
και των ελαιόδενδρων ως στοιχείου 
αρχαίας λατρείας, αναδεικνύοντας 
και την σημασία του Ελαιώνα ως 
κατ’ εξοχήν «μνημείο» της πόλης
•σχετική εικονογραφία, 
•αρχαία έργα διαχείρισης υδάτων, 
αρχαίοι ναοί, αρχαίοι οικισμοί και 
η σχέση του Ελαιώνα με το αρχαίο 
άστυ των Αθηνών και το επίνειο της, 
τον Πειραιά.



       O Iστορικός Ελαιώνας των Αθηνών, 
Η Αγροτική Ραχοκοκαλιά της Αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας 

του Αλέξανδρου Μποφίλια, Αρχιτέκτονα Μηχανικού Τοπίου 

Τόσο σε οικονομική όσο και σε γεωπονική 
διάσταση, η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία 
βασιζόταν σε ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, τα 
ίχνη του οποίου διαρθρώνουν το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Πρωτευούσης μέχρι σήμερα: 
Τον θρυλικό πανάρχαιο Ελαιώνα. Τα 117.000 
υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα  αποτελούσαν 
ένα ανεπανάληπτο ανθρωπογενές τοπίο, 
καλύπτοντας την πεδιάδα εκατέρωθεν του 
Κηφισού Ποταμού από το ύψος των Λιοσίων 
έως και το Αλίπεδο του Φαληρικού Όρμου. 

Ανέκαθεν η ελιά αποτελούσε το σπουδαιότερο 
καρποφόρο δένδρο της Αττικής . Ο Δίων 
Χρυσόστομος αναφέρει ότι η φύτευση 
ελαιόδενδρων άρχιζε με ειδική διαταγή επί 
Πεισίστρατου. Για την προστασία των εν λόγω 
δένδρων  το αθηναϊκό κράτος είχε θεσπίσει 
ακόμα και ειδική νομοθεσία . Την πυκνότητα της 
δενδροφύτευσης αποδεικνύουν και οι σχετικές 
ονομασίες που απεδίδοντο στον Ελαιώνα των 
Αθηνών: Σε χωρίο του Δεξίππου κατά τον 3ο π.Χ. 
αιώνα αναφέρεται ως «ύλη», δηλαδή ως δάσος. 
Υπό την προφανή εντύπωση των εκτεταμένων 
καλλιεργειών αιωνόβιων ελαιόδενδρων, πολλοί 
από τους περιηγητές και ιστοριογράφους 

ονομάζουν τον Ελαιώνα «δάσος», ενώ πριν την 
αναγέννηση του νεοελληνικού κράτους ήταν 
γνωστός ως «Λόγγος» . Η τεράστια έκταση του 
Ελαιώνα Αθηνών απεικονίζεται πιστά και στους 
χάρτες-σκαριφήματα διαφόρων περιηγητών, 
όπως π.χ. των Sommer, Aldenhoven, Leake 
και Lenormand. Συγκεκριμένη αποτύπωση 
των καλλιεργειών επιτεύχθηκε στον πρώτο 
Τοπογραφικό Χάρτη της Αττικής, ο οποίος 
συντάχθηκε το 1874 εκ μέρους του W. A. 
Kaupert, ενώ το 1836 ο Ελαιώνας απεικονίζεται 
σε μοναδική τελειότητα στο «Πανόραμα 
των Αθηνών» του Ferdinand v. Stademann.

Στην περιοχή φερόμενη ως πρώην Κτήμα 
Μερκάτη βορείως της Οδού Πέτρου Ράλλη και 
ανατολικώς της Λεωφόρου Θηβών στο Αιγάλεω 
όντως σώζονται δεκάδες υπεραιωνόβια 
ελαιόδεντρα. Η πιστή τοπογραφική αποτύπωση 
των υπολειμμάτων αυτών του Ελαιώνα 
επέτρεπε τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως 
προς την ιστορική διάταξη των ελαιόδενδρων 
(φυτευτικός σύνδεσμος). Τα στοιχεία αυτά 
καθόρισαν τον σχεδιασμό των υλοποιημένων 
παρεμβάσεων ανάδειξης της ιστορικής αυτής 
κληρονομιάς αγροτικού τοπίου στο πλαίσιο 
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*Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου
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*Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου
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για την παραχώρηση του κειμένου. 

Ομάδες Εργασίας 
GIAHS Globally Important Agricultural Heritage Systems & 
Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία της Ελλάδας

Μάρτιος 2020     Ενημερωτικό δελτίο

GIAHS Globally Important Agricultural Heritage Systems
Ο ΠΣΑΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα GIAHS σε μια προσπάθεια καταγραφής και 
πιστοποίησης των “εξαιρετικών αγροτικών τοπίων της χώρας, που χρήζουν ιδιαίτερης
αισθητικής, και συνδυάζουν τη γεωργική βιοποικιλότητα, τα ανθεκτικά οικοσυστήματα και την 
πολύτιμη πολιτισμική κληρονομιά.”
Η πρόσκληση έγινε από την Δρ. Francesca Neonato μέλος του Ιταλικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP) και σε συζήτηση με 
εκπρόσωπους του FAO, με στόχο την συνεισφορά του ΠΣΑΤ στη διαδικασία πιστοποίησης 
επιλεγμένων αγροτικών τοπίων της χώρας μας σε Globally Important Agricultural Heritage 
Systems (GIAHS).

Σύμφωνα με τον FAO: «GIAHS είναι τα εξαιρετικά τοπία αισθητικής ομορφιάς που
συνδυάζουν τη γεωργική βιοποικιλότητα, τα ανθεκτικά οικοσυστήματα και την πολύτιμη
πολιτισμική κληρονομιά. Σε συγκεκριμένες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, παρέχουν πολλά
βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και την ασφάλεια τροφίμων και διαβίωσης εκατομμύριων
μικροκαλλιεργητών.

Συντονίστρια του όλου εγχειρήματος επιλέχθηκε η κα Αγγελική Παρασκευοπούλου,
Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών θεμάτων του ΠΣΑΤ. Αρχικά επιλέχτηκε ως πιλοτική περιοχή τα
Μαστιχοχώρια της Χίου. Συλλέχθηκαν στοιχεία και φωτογραφίες, υπήρξε επικοινωνία
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καθοδήγηση από εκπροσώπους του FAO.
Το Δ.Σ. έχει ήδη συζητήσει και άλλες περιοχές ως πιθανές μελέτες περίπτωσης.
Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από την IFLA Europe και αποτελεί μια προσπάθεια
του Π.Σ.Α.Τ. για ευαισθητοποίηση του κοινού, προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων
αγροτικών τοπίων της χώρας μας.

Αναμένεται συνάντηση του Π.Σ.Α.Τ. με τον Υπουργό Γεωργίας.



H Ομάδα Εργασίας Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία συνεχίζει την προσπάθεια της 
αναγνώρισης, ανάδειξης, προστασίας   και κατοχύρωσης   των  ιστορικών   πράσινων    
μνημείων πολιτισμικής   κληρονομιάς. 

Πινακίδα (slide) από την παρουσίαση του  Pecha Kucha, IFLA Europe General Assembly 2019

Μάρτιος 2020      Ενημερωτικό δελτίο14  >>>



Μάρτιος 2020     Ενημερωτικό δελτίο

Οι χώροι που έχουν επιλεχθεί  ως περιπτωσιολογικές μελέτες και τα άτομα που τις μελετούν 
είναι οι παρακάτω:

1.Ο Εθνικός Κήπος – Αγγελική Παρασκευοπούλου + Κατερίνα Αγοραστού
2.Ο Μεσογειακός Κήπος Σπαρόζα (Αθήνα) – Μαρία Παπαϊωάννου
3.Το Πάρκο Τρίτση (Αθήνα) – Μαριάννα Ράππου + Αλέξανδρος Μποφίλις
4. Ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου (Αθήνα)- Μαριάννα Ράππου
5.Τ α Πρώην Βασιλικά Κτήματα Τατοίου (Αθήνα) - Κατερίνα Γκόλτσιου 
6. Ο Παιδικός Κήπος Πικιώνη, (Αθήνα) – Νίκος Θυμάκης
7. Ο Κήπος της Βίλα Αλλατίνι (Θεσσαλονίκη)-Ολγα Μπακιρτζή + Βαγγέλης Ματζίρης 
8. Ο Κήπος του Κολλεγίου Δελασάλ (Θεσσαλονίκη) - Ολγα Μπακιρτζή + Βαγγέλης Ματζίρης
9. Το Δημοτικό Πάρκο ‘Κιόσκι’ Νάουσας (Νάουσα)- Λένα Αθανασιάδου +Νίκος Μπάμπος 
10. Το Πάρκο Ροδίνι (Ρόδος) – Μενέλαος Καρυδάκης 
11. Οι κήποι στις κατοικίες στον Κάμπο της Χίου, η περίπτωση του Citrus - Μαρία Ξύδα
12. Ο Κήπος της Βίλα Αριάδνης (Κρήτη) – Μαρία Κοζυράκη
13. Οι Κήποι του Ανακτόρου του Μον Ρεπό, Κέρκυρα – Ευγενία Βιτουλαδίτη
14. Οι Κήποι του Κολλεγίου Ανατόλια – Λένα Αθανασιάδου
15. Οι πηγές της Αγίας Βαρβάρας - Μαίρη Ανανιάδου Τζημοπούλου

Η ομάδα εργασίας έχει συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πλειοψηφία των χώρων 
και έχει δημιουργήσει και τα περιεχόμενα της μελλοντικής Έκδοσης για τα ιστορικά τοπία, 
κήπους και πάρκα της Ελλάδος. 
Η Έκδοση θα περιλαμβάνει στο Α μέρος της εννοιολογικό πλαίσιο, ανασκόπηση διεθνούς και 
εθνικής σχετικής νομοθεσίας, παραδείγματα του εξωτερικού, βασικά κριτήρια και μεθοδολογία 
αναγνώρισης, προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κήπων και πάρκων.
Στο Β Μέρος της Εκδοσης θα παρουσιάζονται οι μελέτες περίπτωσης (case studies) σημαντικών 
ιστορικών κήπων και πάρκων της χώρας. Παράλληλα θα οργανωθεί σχετική ημερίδα εντός του 
2020.

Η Ομάδα Εργασίας 

καλεί τα Μέλη του Συλλόγου και 

Φίλους του ΠΣΑΤ, εφόσον επιθυμούν,

να συμμετέχουν στην  προσπάθεια  

για ανάδειξη των ιστορικών πράσινων 

πολιτισμικών μνημείων. Οι ενδιαφερόμενοι 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον 

Σύλλογο και την κα Ελένη Αθανασιάδου, 

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας, στο 

info@phala.gr . 

Ο Μεσογειακός Κήπος της Σπαρόζα στην Παιανία , Αττική   
φωτογραφίες: Λένα Αθανασιάδου
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Αρχιτεκτονική Τοπίου - Η Αφετηρία
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Η αρχιτεκτονική τοπίου αποτελεί ένα επιστημονικό αντικείμενο με ποικίλες εκφάνσεις και 
εφαρμογές. Αντίστοιχα ποικίλει και η αφετηρία από την οποία ξεκινάει η ενασχόληση με 
την αρχιτεκτονική τοπίου. Με αυτή την αφορμή,  Αρχιτέκτονες Τοπίου περιγράφουν γιατί 
αποφάσισαν  να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση και με ποιο τρόπο. 

Τρεις  αρχιτέκτονες τοπίου με διαφορετικές καταβολές και πεδίο δραστηριότητας απαντούν στην 
ερώτηση: «Τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την αρχιτεκτονική τοπίου;» 
και μοιράζονται μια εικόνα που τους εμπνέει. 

Αυτή τη φορά φιλοξενούμε τους: Δρ Αναστασία  Νικολογιάννη, Δημήτρη Φωκά και 

Κωνσταντίνο Χούντα.

Επιμέλεια: Ελένη Τσιριντάνη 

Φωτογραφία: Jardí Botànic, Βοτανικός 
Κήπος Βαρκελώνης. Η φωτογραφία που 
ενέπνευσε την Αναστασία Νικολογιάννη 



Η Δρ. Αναστασία Νικολογιάννη είναι  
απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό 
της Master of Arts στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 
και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου απο 
το Birmingham City University (BCU) σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
EIT Climate-KIC, με αντικείμενο έρευνας το 
στρατηγικό σχεδιασμό στην αρχιτεκτονική 
τοπιού με βάση την κλιματική αλλαγή.  

Ζει και δραστηριοποιείται στην Αγγλία 
ως ερευνητής και σύμβουλος σε θέματα 
αρχιτεκτονικής τοπίου σε ευρωπαικά έργα 
και στην Ελλάδα ως freelancer και μέσω 
της επιχείρησης ΓεωποΝικολογιάννη. 

Η Αναστασία αναφέρει για την αφορμή που 
την οδήγησε στην αρχιτεκτονική τοπίου:
«Η αρχιτεκτονική τοπίου δημιουργεί μια 
συνεχή εγρήγορση αισθήσεων και σκέψεων, 
είναι η θέληση να δημιουργήσεις…
Προερχόμενη από γεωπονική οικογένεια, από 
πολύ νεαρή ηλικία, γνώρισα τις έννοιες του 
περιβάλλοντος και της φύσης και είχα τη τύχη 
να αφουγκραστώ, παίξω και ‘εξερευνήσω’ 
τον αγρό, το φυσικό και αστικό περιβάλλον. 
Η ενασχόληση με τη γη και τη φύση ήταν 
πάντα μέσα στα ενδιαφέροντά μου και όταν 

η επαγγελματική μου σταδιοδρομία με 
οδήγησε στο γεωπονικό επάγγελμα ήξερα 
ότι η αρχιτεκτονική τοπίου είναι ένας τομέας 
που θα μου επιτρέψει να δημιουργήσω, 
προσφέροντας στο περιβάλλον και την 
κοινωνία. Τα ερεθίσματα ήταν πολλά κατά 
την παιδική μου ηλικία, αλλά η διαπίστωση 
πως η αρχιτεκτονική τοπίου μας επιτρέπει 
να δημιουργήσουμε με αρωγό τη γη και το 
περιβάλλον, ήρθε στα εφηβικά και φοιτητικά 
μου χρόνια. Η δυνατότητα του σχεδιασμού 
ενός έργου χωρίς να διαταράσσεται ο 
περιβάλλοντας χώρος, η συνεχής αναζήτηση 
αρχών σχεδιασμού που συμβαδίζουν με ένα 
βαθύτερο σκεπτικό ‘design concept–spatial 
principles’ και η σημασία για την εγγύτητα του 
έργου στο κοινό είναι μερικά από τα στοιχεία 
που τράβηξαν το ενδιαφέρον μου. Το γεγονός 
πως το επάγγελμα αυτό έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει βιώσιμες λύσεις σε μεγάλη 
κλίμακα, διατηρώντας την ποιότητα ζωής, 
δημιουργώντας με το νερό, αναγνωρίζοντας 
το φυτικό υλικό και λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
μιας περιοχής αποτελεί κατά την άποψη 
μου την κυρίαρχη απάντηση στο πρόβλημα 
της κλιματικής αλλαγής και το τοποθετεί ως 
ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.»
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Ο Δημήτρης Φωκάς  σπούδασε στο Τμήμα 
Βιολογίας του ΑΠΘ (πτυχίο) και στο University 
of Sheffiled, UK και University of Massachu-
setts, USA (μεταπτυχιακός τίτλος ΜΑ). Αφού 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του, εργάστηκε για 
μερικά χρόνια σε τεχνικά γραφεία στην Αγγλία 
και Θεσσαλονίκη. Πλέον ζει και εργάζεται με 
βάση τη Θεσσαλονίκη. Εδώ και 20 χρόνια 
διατηρείτεχνικό γραφείο αρχιτεκτονικής 
τοπίου ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

Η δική του αφετηρία ήταν:
«Κοιτάζοντας από το παράθυρο του 
αυτοκινήτου, κάνοντας περιηγήσεις στα 
ταξίδια που οργάνωνε ο πατέρας μου στην 
Ελλάδα, ενώ ήμουν παιδί ακόμη, μου έδωσε 
εικόνες από διαφορετικά τοπία της χώρας που 
αποτέλεσαν δυνατές μνήμες (Σιθωνία, Δελφοί, 
Πελοπόνησος, νησιά ανατολικού Αιγαίου). 

Το γεγονός ότι υπήρχαν άλλοι διαφορετικοί 
τόποι  για περιήγηση, ανακάλυψη, 
παρατήρηση έμεινε στο μυαλό μου ως 
μια πρόσκληση, που ακόμη και τώρα με 
γοητεύει. Το χόμπυ της φωτογραφίας από 

την εφηβεία, δυνάμωσε την παρατήρηση 
και με έκανε να εστιάζω σε τοπία φυσικής 
ομορφιάς, που τραβούσαν το ενδιαφέρον μου. 
Έμαθα για την ύπαρξη πανεπιστημιακής σχολής 
αρχιτεκτονικής τοπίου σε περιστασιακή 
κουβέντα με πρώην συμμαθητή, όντας και οι 
δύο στο τέλος των σπουδών μας για πτυχίο. 

Η ιδέα να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο 
που συνδυάζει φυσικό περιβάλλον, 
σχεδιασμό και εικαστικές τέχνες ήταν 
πολύ δελεαστική. Ακολούθησα λοιπόν τη 
σημαντική ευκαιρία των  μεταπτυχιακών 
σπουδών στο Σχεδιασμό Τοπίου στην Αγγλία.
Η παραμονή στην Αγγλία, πέρα από τις 
σπουδές μού, μου έδειξε τις δυνατότητες 
της αρχιτεκτονικής τοπίου μέσα από 
επισκέψεις σε διαμορφωμένους 
χώρους, κήπους και φυσικά τοπία. 

The Landscape of Man (βιβλίο των G. & S. 
Jellicoe), το έργο των Roberto Burl Marx  
Δημήτρη Πικιώνη, Jean Mus, αποτέλεσαν 
γνώση που ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον μου και 
την κατεύθυνση που ήθελα να ακολουθήσω.»
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Αρχιτεκτονική Τοπίου - Η Αφετηρία
Επιμέλεια: Ελένη Τσιριντάνη 



Φωτογραφία: Βιβλία Aρχιτεκτονικής Toπίου που ξεχωρίζει ο Δημήτρης Φωκάς
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O Κωνσταντίνος Χούντας έχει αποφοιτήσει 
από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει 
παρακολουθήσει το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική 
Τοπίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει εργαστεί σε διάφορα γραφεία τόσο 
ως αρχιτέκτονων όσο και ως αρχιτέκτων 
τοπίου. Σήμερα ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα, ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

Η ενασχόληση με την αρχιτεκτονική 
τοπίου ήρθε για τον Κωνσταντίνο ως εξής:

«Το φυσικό τοπίο ξεκίνησε να με γοητεύει 
από νωρίς, με τις εικόνες και τις εμπειρίες 
να ποικίλλουν, από τα ψηλά βουνά, με 
τις μυτερές κορυφές, τα πυκνά δάση 
και τις πηγές, μέχρι τις άπειρες ώρες 
παρατήρησης του βυθού της θάλασσας.
Μεγαλώνοντας σε περιαστική – αγροτική 

περιοχή, σπουδαίες μνήμες αναπτύχθηκαν, 
γεμάτες νοσταλγία, ιδιαίτερα κατά την εποχή 
του τρύγου και του μαζέματος της ελιάς.
Με το πέρασμα των ετών,καταλαβαίνω πόσο 
πολύτιμη είναι η σχέση του ανθρώπου με 
το περιβάλλον του, και πόσο κρίσιμη είναι 
η ισορροπία μεταξύφυσικού και αστικού 
τοπίου. Έτσι, ο θαυμασμός για το φυσικό 
τοπίο, ο σεβασμός για τα οικοσυστήματα που 
αναπτύσσονται μέσα σε αυτό και η ανάγκη για 
εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών που στοχεύουν 
στην ισορροπία, με ώθησαν να ασχοληθώ 
με την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
Η ευρύτητα και ο συνδυασμός γνώσεων και 
πληροφοριών που προσφέρει η επιστήμη 
της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, αποτελούν 
μοναδικά εργαλεία για την εκτίμηση, 
ανάλυση και παρέμβαση στο χώρο, με στόχο 
την αρμονική σχέση ανθρώπου – φύσης.»
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Αρχιτεκτονική Τοπίου - Η Αφετηρία
Επιμέλεια: Ελένη Τσιριντάνη 



Φωτογραφία: Θέα πρός τη λίμνη Τριχωνίδα από την κορυφή Κατελάνος (υψ. 1920μ.) του Παναιτωλικού Όρους
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Συνάντηση των Μελών και Φίλων του ΠΣΑΤ

Athens by night!

Μία όμορφη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο, 14/12/2019. Μέλη και Φίλοι 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου καλωσόρισαν τους νεοεισαχθέντες και 
ευχήθηκαν καλή θητεία στη νέα Αντιπρόεδρο 
Επαγγελματικών θεμάτων της IFLA EUROPE, 
και νυν Πρόεδρο του ΠΣΑΤ Κατερίνα Γκόλτσιου!
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Φίλοι του ΠΣΑΤ 
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Η συγκεκριμένη δράση του Π.Σ.Α.Τ. έχει 
ως στόχο να βοηθήσει στην υλοποίηση 
των σκοπών του Συλλόγου που 
αφορούν:

1.Tην έρευνα, διατύπωση και προβολή 
τεκμηριωμένων προτάσεων και θέσεων 
για σημαντικά θέματα τοπίου, 
καθώς και για αντίστοιχα θέματα σχεδιασμού, 
διαχείρισης, προστασίας τοπίου και 
περιβάλλοντος, που συνδέονται με την 
άσκηση και εφαρμογή της επιστήμης της 
αρχιτεκτονικής τοπίου.

2.Την  συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών 
με συλλόγους και οργανισμούς του 
εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος και η συμμετοχή σε 
διεπιστημονικές διοργανώσεις εσωτερικού 
και εξωτερικού.

3.Την προώθηση της ευαισθητοποίησης 
περί του περιβάλλοντος, της έννοιας 
του τοπίου και της αρχιτεκτονικής 
τοπίου
O Π.Σ.Α.Τ. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
σε όσους λόγω συνάφειας των σπουδών 
σας και την επαγγελματική σας 
δραστηριότητας, αλλά και της γενικότερης 
πορείας στο ευρύτερο πλαίσιο του 
σχεδιασμού του τοπίου, επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην ομάδα «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΣΑΤ».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην  Δρ. 
Ελένη Αθανασιάδου, Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων ΠΣΑΤ, info@phala.gr  

Αικατερίνη Αγοραστού  
Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Κήπου, 
Δήμου Αθηναίων

Bernand Cuomo
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ,
Σχεδιαστής της Νέας Παραλίας 
Θεσσαλονίκης

Δρ. Μαρία Ξύδα
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης για 
την Αποκατάσταση Κτηρίων και 
Οικιστικών Συνόλων με ιδιαίτερη 
γνώση για την Αρχιτεκτονική της 
Χίου και τα μυστικών των κήπων 
των Αρχοντικών της 

Ευγενία Βιτουλαδίτη 
Γεωπόνος 
Συντονίστρια του Open Garden Corfu 

Νίκος Μπάμπος
Γεωπόνος, 
Προιστάμενος Τμήματος Πρασίνου  
Δήμου Ιστορικής Πόλης 
Νάουσας
θεματοφύλακας του δημοτικού 

Το φθινόπωρο του 2019 στους Φίλους του ΠΣΑΤ 

προστέθηκαν οι παρακάτω: 

Πρόδρομμος Νικιφορίδης 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Σχεδιαστής της Νέας Παραλίας 
Θεσσαλονίκης 

+
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Το γραφείο αρχιτεκτονικής και τοπίου topio7 (Θανάσης Πολυζωίδης – Κατερίνα Ανδρίτσου – 
Πανίτα Καραμανέα), στο οποίο συνιδρυτής είναι ο Θανάσης Πολυζωίδης μέλος του συλλόγου 
ΠΣΑΤ έλαβε 

• Το Διεθνές Βραβείο  Simoneta Bastelli Prize (Professional Category) στην Ιταλία για 
το έργο « τοπία μεταβολισμού».Τα διεθνή βραβεία Simonetta Bastelli διοργανώνονται κάθε 
χρόνο από το Δήμο San Venanzo και την cultural association “architect Simonetta Bastelli” 
και απονέμονται βραβεία από διεθνή επιτροπή στα καλύτερα έργα που ενισχύουν τη σχέση 
αρχιτεκτονικής και φύσης.

• Το 2ο Bραβείο ( δεν  δόθηκε άλλο βραβείο)  στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με 
τίτλο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης της Κατερίνης».

Βραβεύσεις Μελών 
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Στόχος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Tοπίου, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο, 
το οποίο θα αποστέλλεται στα μέλη ανά εξάμηνο, είναι να παρουσιάζονται οι δράσεις του 
Συλλόγου και να ανακοινώνονται νέα που αφορούν βραβεύσεις μελών,  εκδηλώσεις,  
διαγωνισμούς  και  μελλοντικά   projects. 
Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΑΤ παροτρύνει όλα τα μέλη του, όπως αποστείλουν νέα 
που αφορούν τα παραπάνω.

.... ‘Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου,
σας εύχεται θερμά
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,
Υγεία, Αγάπη και Δημιουργικό Πνεύμα.’..... 
Από την ανάρτηση στη σελίδα facebook του ΠΣΑΤ , 8.12.2019

Μάρτιος   2020     Ενημερωτικό δελτίο <<< 26


