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Στην 32η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου Ευρώπης (IFLA 
Europe) που πραγματοποιήθηκε στις 20-24 Οκτωβρίου του 2021 στη Γρανάδα της Ισπανίας, 
συν-διοργάνωση Διεθνής Ομοσπονδία IFLA Europe και Ισπανικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου [Asociación Española de Paisajistas (AEP)], με τίτλο “Landscape Here and Now”, 
η τ. Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου κα Κατερίνα Γκόλτσιου 
εκλέχθηκε ομόφωνα νέα Πρόεδρος της IFLA Europe. 
Για δεύτερη φορά ο στέλεχος του ΠΣΑΤ υπηρετεί τoν θεσμό του Αρχιτέκτονα Τοπίου και 
την IFLA Europe με ένα τέτοιο αξίωμα, όπως παλαιότερα και ο ιδρυτής του ΠΣΑΤ, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος,  ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της IFLA Europe μεταξύ 1992-1996 και 
υπηρέτησε με απεριόριστο ζήλο το όραμά του για μία καλύτερη Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου στην Ευρώπη. 
Ως νέο διοικητικό συμβούλιο, ευχόμαστε στη νέα Πρόεδρο της ΙFLA Europe καλή 
σταδιοδρομία,  άξια πορεία και χίλιες ευχές για την επίτευξη των στόχων της!

Πρόεδρος της ΙFLA Europe 
2022 -2023 
η Κατερίνα Γκόλτσιου, 
τ. Πρόεδρος του ΠΣΑΤ 2016-2021 
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Η Πρόεδρος της IFLA Europe Κατερίνα Γκόλτσιου αμέσως μετά την εκλογή της 
24 Οκτωβρίου 2021 Φώτο: Λένα Αθανασιάδου

Λίγα Λόγια από τη Νέα Πρόεδρο για τις δραστηριότητες της ΙFLA Europe ένα χρόνο 
μετά την Προεδρία της (Δεκέμβριος 2022) 

Αγαπητά μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου,
 
Έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου του ΠΣΑΤ κας Ελένης Αθανασιάδου, καλούμαι να σας 
παρουσιάσω τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων τοπίου 
(ΙFLA EUROPE) και τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν το 2022.
Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας, του πολέμου στην 
Ουκρανία αλλά και των φυσικών καταστροφών λόγω των έντονων μεταβολών στο κλίμα. Ως 
νέα Πρόεδρος της IFLA Europe, στόχος μου ήταν η διοίκηση και η εφαρμογή  του Σχεδίου 
Δράσης 2022-2023. Ειδικότερα, όλες μου οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην δημιουργία 
μιας στερεής διακυβέρνησης, στην συνεργασία και δικτύωση των μελών μας και στην 
προώθηση της αξίας των αρχιτεκτόνων τοπίου στις πιο πρόσφατες θεματικές περιοχές που 
απασχολούν την Ευρώπη.
Ειδικότερα, εστιάσαμε στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μελών μας ανά την Ευρώπη 
και εκπονήσαμε την βάση με την επωνυμία “Members database”, όπου όλα τα μέλη των 
συλλόγων της ομοσπονδίας καλούνται να συμμετάσχουν και να συμπληρώσουν τα στοιχεία 
τους, τις ειδικές γνώσεις τους και τα δίκτυα τους. Δείτε σχετικά εδώ
Eπίσης υπήρξε μια έντονη κινητικότητα και οργάνωση από πλευράς της IFLA EUROPE 
θεματικών webinars, με θέματα την φύση, τις λύσεις βασισμένες στην φύση, το Νέο 
Ευρωπαϊκό Bauhaus, τα τοπία υγείας, την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του επαγγέλματος 
του Αρχιτέκτονα Τοπίου κ.ά. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια από αυτά και καλείσθε να 
παρακολουθείτε τις δράσεις μας είτε από την ιστοσελίδα είτε από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
• IFLA Europe online workshop  “Landscape Architecture - recognition of the profes-
sion across Europe”, 17th March 2022.
• Mednet Conference “Trees in Mediterranean Landscape projects” ,19-22 May 2022
• NEB FESTIVAL CONFERENCE “PLACES”. Reconnecting with nature-Landscape Archi-
tects at the forefront of the sustainable and creative urban transformation. Organized by 
IFLA Europe. Brussels, 9-12 June 2022.
• IFLA Europe and ECLAS together with University of Lviv, organised online event 
‘“Landscapes of Ukraine”, June 17, 2022.
• Healing Landscapes Webinar. Brussels, 23d June 2022.
• IFLA Europe’s involvement in the World Urban Forum 11 in Katowice. 27TH June 2022.
• Network Nature Annual Conference: Upscaling nature-based solutions in policy and 
practice, 27 September 2022.
• IFLA EUROPE Agricultural Landscape WG Webinar “Symbiotic Relationship between 
the Urban and the Rural”,  21 September 2022, 13h CET.

https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/general/member-database


Το 2022 ήταν επίσης μια πολύ παραγωγική χρονιά, όσον αφορά την δημοσίευση βιβλίων 
και οργάνωση εκθέσεων της IFLA EUROPE. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Europe Exhibition “Reconsidering Nature”
2. Designing Change - Trees in the Mediterranean City
3. Rural landscapes photo competition εδώ 
4. IFLA EUROPE youth and student competitions εδώ 
5. Innoland project εδώ 
6. IFLA Europe Brochure on School Recognition Programme

Είναι πολύ σημαντική η εθελοντική συμμετοχή σας στις ομάδες εργασίας της IFLA EU-
ROPE, προκειμένου να ακουστεί η φωνή των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων Τοπίου αλλά και να 
είστε ενήμεροι για τις δραστηριότητες και τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους 
συναδέλφους μας στην Ευρώπη. Η δικτύωση σας είναι πολύ σημαντική. Για οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνηση αλλά και εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την κα Ελένη Αθανασιάδου, εκπρόσωπο του ΠΣΑΤ (delegate) στην ΙFLA EUROPE.
Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2023.

Με εκτίμηση
Αικατερίνη Γκόλτσιου
Πρόεδρος IFLA EUROPE

IFLA Europe 32nd General Assembly  
32η Γενική Συνέλευση 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου Ευρώπης
20-24 Οκτωβρίου 2021,  Γρανάδα Ισπανία 

και Συνέδριο “Landscape Here and Now”. Συνδιοργάνωση: Διεθνής 
Ομοσπονδία & Ισπανικός Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου  [Asociación Española de Paisa-
jistas (AEP)] . 

Η τριήμερη 32η Γενική Συνέλευση της ΙFLA Europe πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της 
Ισπανίας στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου του 2022, αμέσως μετά το διήμερο διεθνές συνέδριο 
του Ισπανικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία, με 
τίτλο ‘Landscape Here and Now’ . 
Στο συνέδριο, ομιλίες όπως της Κathryn Gustafsson, συνιδρύτριας του διεθνούς φήμης 
γραφείου ‘Gustafsson, Porter + Bowman’ με τίτλο “Resilient Landscapes’” και του Gilles 
Clement, ενθουσίασαν τους ακροατές.  To θέμα της στρογγυλής τράπεζας  ‘Encounters 
in the third landscape με συντονιστή τον P. Calaza,  Dr. Agronomist  engineer - landscape 
architect και το workshop “Spontaneous Granada: Atlas of the Uncertain Granada Walking 
Tours” έφεραν στην επιφάνεια σημαντικές πτυχές του σχεδιασμού του τοπίου. 
Η τ. Πρόεδρος της IFLA Europe και Επίτιμο μέλος κα Ana Luengo, μίλησε για το επάγγελμα 
του Αρχιτέκτονα Τοπίου και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Συνέδριο “Landscape Here and Now”,  Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Γρανάδας 
Φώτο: Λένα Αθανασιάδου

 32η  Γενική Συνέλευση IFlA Europe 
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https://iflaeurope.eu/index.php/site/rural-projects-by-country
https://iflaeurope.eu/index.php/youth/general/rules-and-regulations
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/innoland-project
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Συνέδριο
“Landscape Here and Now”
Από αριστερά προς τα δεξιά, 
Margarida Cancela d’Abreu, 
IFLA Europe Aντιπρόεδρο 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Michael Oldham, τ. Πρόεδρος, 
Επιτιμο μέλος IFLA Europe
Αna Luengo, τ. Πρόεδρος, 
επίτιμο μέλος IFLA Europe

Η πανέμορφη πόλη της 
Γρανάδας, Ανδαλουσία, 
Νότια Ισπανία 

Κατερίνα Γκόλτσιου και 
Λένα Αθανασιάδου στο παλάτι 
της Αλάμπρα, Γρανάδα, Ισπανία

32η Γενική Συνέλευση
 ΙFLA Europe 

Φωτογραφίες: 
Λένα Αθανασιάδου 
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Στην 32η ΓΣ της IFLA Europe, κάθε χώρα - μέλος παρουσίασε μέσα από την 
καθιερωμένη σύντομη παρουσίαση που ονομάζεται “Pecha-Kucha”, θέματα που 
σχετίζονται με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Τοπίου στη χώρα του. 
Επιπλέον, πολλές από τις ομάδες εργασίας της IFLA Europe είχαν την ευκαιρία να 
συνεδριάσουν ξεχωριστά από το κύριο σώμα της συνέλευσης, όπως οι ομάδες 
Med_Νet, Αγροτικά Τοπία, Κλιματική Αλλαγή , το Νέο Βauhaus κ.ά.
Οι Αντιπρόεδροι επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, και επικοινωνίας παρουσίασαν 
την ετήσια απολογιστική τους έκθεση και  ψηφίστηκαν από το σώμα της συνέλευσης 
ο οικονομικός απολογισμός του 2021 και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 
2022. Επιπλέον, δόθηκε το ετήσιο βραβείο της Ομοσπονδίας  (IFLA Europe Award)  
στον κο Frans Timmermans για το έργο του ως εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος  “European Green Deal”.  

Δείτε περισσότερα για τις παρουσιάσεις “Pecha Kucha” και τα πρακτικά της 
32ης Γενικής Συνέλευσης της ΙFLA Europe εδώ, καθώς και στο ετήσιο βιβλίο 
IFLA Europe Year Book εδώ 

Οι συμμετέχοντες της 32ης 
Γενικής Συνέλευσης της ΙFLA 
Europe είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν το παλάτι της 
Αλάμπρα και τους κήπους του, 

παγκόσμιας αξίας μνημείο 
Μαυριτανικής Αρχιτεκτονικής 

και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 
Φωτο:  Λένα Αθανασιάδου 
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https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/general/med-net-project 
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/agricultural-landscapes-and-giahs-globally-important-agricultural-heritage-systems
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/green-infrastructure
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/new-european-bauhaus-initiative
 https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/general-assembly-2021
https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/2021_IFLA_Europe_Yearbook_Landscape_Here_and_Now_lower_res.pdf
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου 
με αφορμή τον εορτασμό των 40 ετών από την 
ίδρυση του, σε μια προσπάθεια να τιμήσει την 
μνήμη του Ιδρυτή και πρώτου του Προέδρο, 
αείμνηστο Γιώργο Λ. Αναγνωστόπουλο, 
αποφάσισε την απονομή ετήσιου βραβείου 
για την καλύτερη σχεδιαστική εργασία 
Μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας στην 
Αρχιτεκτονική τοπίου. 
Το βραβείο θεσπίστηκε το φθινόπωρο του 
2021 επί Προεδρίας Κατερίνας Γκόλτσιου και 
με ομόφωνη απόφαση των λοιπών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος: Κατερίνα 
Γκόλτσιου, Γενική Γραμματέας: Δήμητρα 
Σολιδάκη,  Αντιπρόεδρος   Επαγγελματικών: 
Χάρης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων: Αναστασία 
Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας: 
Ελένη Αθανασιάδου, Μέλος: Κωνσταντίνος 
Χούντας),  σε μια προσπάθεια εδραίωσης 
ουσιαστικής συνεργασίας του ΠΣΑΤ με τα 
δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Ελλάδας. 
Το βραβείο είναι τιμητικό και χρηματικό και το 
ποσό των 500 ευρώ απονέμεται σε έναν φοιτητή 
από κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Θέσπιση του τιμητικού φοιτητικού Βραβείου 
“Γιώργος Αναγνωστόπουλος” 

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο: 

Ο Γεώργιος Λ. Αναγνωστόπουλος (1927-2018) ήταν αρχιτέκτονας (ΕΜΠ 1950), αρχιτέκτονας 
τοπίου (Πανεπιστήμιο Durham, 1957) και σύμβουλος σχεδιασμού. Διατηρούσε γραφείο 
αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα (1960-2005), ενώ στη αρχή της σταδιοδρομίας του 
εργάσθηκε για το Υπουργείο Παιδείας (1959-60) και για το Πολεμικό Ναυτικό (1951-53). 
Ασχολήθηκε κυρίως με την Αρχιτεκτονική Τοπίου και σχεδίασε, σε συνεργασία με συναδέλφους 
του, έναν σημαντικό αριθμό αρχιτεκτονικών έργων και έργων διαμόρφωσης τοπίου τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες, όπως το Πακιστάν, το Μαρόκο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, 
το Μπαγκλαντές και την Κύπρο. Αυτά τα έργα καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος πεδίων όπως 
διαμόρφωση τοπίου νέων πόλεων και αποκατάσταση τοπίου, προγραμματισμό, ανάπτυξη και 
προστασία  πρασίνου αστικών και περιαστικών περιοχών, διαμόρφωση δημοσίων πάρκων, 
χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών, διαμόρφωση τοπίου αρχαιολογικών 
χώρων και ανάδειξη μνημείων και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος κατά μήκος οδικών 
δικτύων. 
Υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος (1980-2001) του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου, 
μέλος αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου (EFLA) και ενεργό 
μέλος για πολλά χρόνια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Fed-
eration of Landscape Architects – IFLA), στην οποία εξελέγη και διετέλεσε Αντιπρόεδρος (Vice 
President – Central Region) από το 1988 ως το 1992 και μετέπειτα Πρόεδρος από το 1992 ως 
το 1996. Διετέλεσε επίσης μέλος της Επιτροπής Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Διεθνούς 
Ένωσης Προστασίας Φύσεως και Φυσικών Πόρων (Commission on Environmental Planning 
of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN), Γενικός 
Γραμματέας της Κοσμητείας Εθνικού Τοπίου και Πόλεων, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας, της 
Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής, εταίρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, καθώς 
και επι σειρά ετών Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. 
Χρημάτισε σύμβουλος της Unesco, μέλος διεθνών επιτροπών για την προστασία της φύσεως και 
των ιστορικών τοπίων και μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής 
τοπίου σε Βέλγιο, Γαλλία, ΗΠΑ, Κολομβία, Νορβηγία και Φιλιππίνες. Εξέδωσε πολυάριθμα 
άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον Ιδρυτή του ΠΣΑΤ στο ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου, 
Ιανουάριος 2018 σελ. 4-11. 

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Παναγιώτη 
& Έφης Μιχελής και κυρίως τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Λάμπρο Γ. 
Αναγνωστόπουλο για την πολύτιμη ψυχική και 
ουσιαστική υποστήριξη προς  τον ΠΣΑΤ και 
την υλοποίηση της απονομής του βραβείου  
“Γιώργος Αναγνωστόπουλος”, με  χορηγεία 600 
ευρώ στο συνολικό ποσό των 1000, για τα δύο 
βραβεια ετησίως! 
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Γενική Συνέλευση 2022 και 
τελετή βραβείου “Γιώργος Αναγνωστόπουλος” 

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2022, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση στο Ίδρυμα 
Παναγιώτης και Έφη Μιχελή με παρουσία αρκετών μελών, όπου το ΔΣ με επικεφαλής 
την Πρόεδρο του για τα έτη 2021-2022, κα Κατερίνα Γκόλτσιου,  παρουσίασε τον ετήσιο 
απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2021 καθώς και τον 
προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2022. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για τις δράσεις τις 
IFLA Europe. 

Γενική Συνέλευση 

Στην ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, έγινε η τελετή του Βραβείου “Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος”,  όπου οι δύο επιλεχθέντες φοιτητές, κα Ναταλία Κόγια και κος Αλέξανδρος 
Μπαντόγιας, από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  “Αρχιτεκτονική Τοπίου“ του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών “Αρχιτεκτονική Τοπίου” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων - Τμήμα Γεωπονίας) αντιστοίχως, παρουσίασαν συντόμως την φοιτητική 
εργασία για την οποία βραβεύτηκαν. 

Ήταν μεγάλη η τιμή και η χαρά τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τον λοιπών μελών 
του ΠΣΑΤ, ο σύντομος χαιρετισμός από τον κο Λάμπρο Αναγνωστόπουλο που εκπροσώπησε 
το Ίδρυμα Μιχελή. Χαιρετισμό απηύθυναν με τη φυσική τους παρουσία η Διευθύντρια του 
ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου του ΓΠΑ καθηγήτρια  Μαρία Παπαφωτίου  και με σύντομο κείμενο 
ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Φράγκος.

Τελετή Βραβείου “Γιώργος Αναγνωστόπουλος”  

Μέλη του ΔΣ του ΠΣΑΤ στην παρουσίαση πεπραγμένων και οικονομικών στοιχείων του έτους 2021. 
Κατερινα Γκόλτσιου, Δήμητρα Σολιδάκη, Χάρης Παπαϊωάννου, Μένια Μπασιάκου 

Φωτογραφίες:  Λένα Αθανασιάδου 

Στιγμιότυπα από την τελετή του Βραβείου
“Γιώργος Αναγνωστόπουλος”, Κυριακή  5 
Φεβρουαρίου 2022, στο Ίδρυμα Παναγιώτη και  
Έφης Μιχελή.
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Μιχελή, 
κος Λάμπρος Αναγνωστόπουλος απένειμε το 
βραβείο στην κα Ναταλία Κόγια, 
φοιτήτρια του ΠΜΣ “Αρχιτεκτονική Τοπίου”  ΓΠΑ 
και η Πρόεδρος του ΠΣΑΤ Κατερία Γκόλτσιου, 
απένειμε το βραβείο στον κο Αλέξανδρο 
Μπαντόγια, φοιτητή του ΔΠΜΣ “Αρχιτεκτονική 
Τοπίου” ΑΠΘ.  
Φωτογραφίες:  Λένα Αθανασιάδου
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Εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2022 & 2023 

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, διεξήχθησαν οι εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου για την νέα διετία 2022-2023.
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού του Συλλόγου, και αποτελείται από τα 
ακόλουθα μέλη :
- Πρόεδρος  και εκπρόσωπος (Delegate) IFLA, IFLA Europe : Ελένη Αθανασιάδου
- Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων: Ανδρέας Νάσσος
- Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Αναστασία Παπαδοπούλου
- Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Χούντας
- Γενική Γραμματέας : Όλγα Μπακιρτζή 
- Ταμίας: Αλέξανδρος Μπαντόγιας
- Μέλος: Αιμιλία Σκούρα και 
- Ελεγκτής: Δήμητρα Σολιδάκη 
Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Γιδαράκου, Χάρης Παπαϊωάννου και Χριστίνα 
Ανδρεοπούλου

Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας 
και το φλουρί έτυχε στο Ίδρυμα Μιχελή!
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Διοικητικό Συμβούλιο ΠΣΑΤ 2022-2023
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Μεγάλη τιμή και ευθύνη μου δημιουργεί ο νέος μου ρόλος ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου. Σημαντική η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού,  θέτησης στόχων και επίτευξη τους. Εύχομαι να ανταπεξέλθω επαρκώς στον 
νέο μου ρόλο και  να διατηρήσουμε με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. το υψηλό επίπεδο 
πραγμάτωσης στόχων του απερχόμενου διοικητικού σχήματος.

Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2023

Από την Πρόεδρο Δρ. Λένα Αθανασιάδου  

Από τη Γενική Γραμματέα Δρ. Όλγα Μπακιρτζή
Έχοντας παρακολουθήσει για πάνω από δύο δεκαετίες την πολυδιάστατη δραστηριότητα 
του ΠΣΑΤ, θα ήθελα να συνεισφέρω στην συνέχιση και ενίσχυση του έργου του, 
αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση του ρόλου του αρχιτέκτονα τοπίου στην σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα, στην ανάδειξη των προβληματισμών, δυνατοτήτων και 
ευκαιριών που αφορούν το τοπιακό πλαίσιο της χώρας μας.

Από τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών θεμάτων Ανδρέα Νάσσο 
Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνανε τα μέλη του ΠΣΑΤ με την εκλογή μου στο Δ.Σ. του 
συλλόγου για την διετία 2022-2023. Με την θέση του Αντιπροέδρου υπεύθυνου για τα 
επαγγελματικά ζητήματα των Αρχιτεκτόνων Τοπίου είναι χαρά και υποχρέωσή μου να δώσω 
τον καλύτερό μου εαυτό στις διεκδικήσεις του συλλόγου για τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των αρχιτεκτόνων τοπίου και την συνεχή προσπάθεια θεσμοθέτησης του επαγγέλματος. 
Μια προσπάθεια απαιτητική σε χρόνο και δυσκολία στην οποία συνεχίζω με τον σύλλογο 
με εφόδιο την εμπειρία που έχω αποκτήσει ώς Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου την 
περίοδο 2016-2020, περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στον 
συγκεκριμένο τομέα με διεκδικήσεις που κορυφώθηκαν με την προσφυγή στο ΣτΕ κατά του 
Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. 
Ταυτόχρονα στόχος μου είναι να υπηρετήσω τις βασικές επιδιώξεις του συλλόγου για αύξηση 
των μελών του, εξωστρέφεια και συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς σε ζητήματα 
που άπτονται της επιστήμης της αρχιτεκτονικής τοπίου

Βασικός στόχος μου αποτελεί, από την ίδια την στιγμή της παραλαβής της ευθύνης της 
οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, η συνέχιση και η βελτίωση της εύρωστης και 
ακμάζουσας οικονομικής κατάστασής του. Σε αυτό το πλαίσιο, και υπό το πρίσμα της 
ψηφιακής μετά-κορονοϊού εποχής, περισσότερο από την συνέχιση της προγενέστερης 
ορθής διαχειριστικής πολιτικής, προσδοκώ και εργάζομαι προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης, ως την σύγχρονα απαραίτητη και χρήσιμη 
συνθήκη που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη επίτευξη του βασικού στόχου. 

Από τον Ταμία Αλέξανδρο Μπαντόγια  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναγνώριση του εξαιρετικά σημαντικού επιστημονικού πεδίου 
της Αρχιτεκτονικής Τοπίου παραμένει κρίσιμος. Η διάδραση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό, καθώς και με διεθνείς οργανώσεις / συλλόγους 
αρχιτεκτονικής τοπίου μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της σημασίας της εκπαίδευσης 
αυτής και στην ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών διεθνούς χαρακτήρα. Η δημιουργία θεσμών 
όπως το ‘Βραβείο Αναγνωστόπουλου’ που απευθύνεται σε φοιτητές αρχιτεκτονικής τοπίου 
αλλά και η διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που τους συμπεριλαμβάνει, ενισχύουν 
του αναπτυσσόμενους δεσμούς και διευρύνουν την αναγνωρισιμότητα της εξειδίκευσης 
αυτής.  Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τα πολύτιμα οφέλη της διδακτικής διαδικασίας, ως 
ενεργό μέλος της, παραμένω αφοσιωμένη στους παραπάνω στόχους, προσβλέποντας στην 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής τοπίου ως έναν διαρκώς ανερχόμενης σημασίας επιστημονικό 
κλάδο. 

Από την Αντιπρόεδρο Εκπαιδευτικών θεμάτων Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου 

Από τo Mέλος του Δ.Σ. Αιμιλία Σκούρα 
Οι σύγχρονες προκλήσεις είναι απερίφραστα ξεκάθαρες και σημαντικές για την 
αρχιτεκτονική τοπίου και μας καλούν. Ως επαγγελματίας του χώρου της αρχιτεκτονικής 
τοπίου, με επιστημονικό υπόβαθρο στη γεωπονία, στόχος μου είναι να αποκαταστήσω τη 
λιτή φύση στο κέντρο του σχεδιασμού. Να ευαισθητοποιήσω τους πολίτες για μια βιώσιμη 
συμφωνία προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορίας. Συλλογικά να επανιδρυθεί 
ένας υγιής διάλογος με τη φύση που θα υποστηρίξει την ισόρροπη συνύπαρξή μας με 
το περιβάλλον σε όλες του τις μορφές. Πρακτικά αυτό σημαίνει να προετοιμαστούμε και 
να βρεθούμε σε ετοιμότητα να προσφέρουμε έξυπνες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς 
λύσεις, βασισμένες σε πράσινες υποδομές και δημιουργώντας ευκαιρίες για καινοτόμα 
σχέδια που εξισορροπούν τις ανθρώπινες ανάγκες με την προστασία των φυσικών 
συστημάτων.

26 >>>

Από τον Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Κωνσταντίνο Χούντα 
Ως εκλεγμένο μέλος του Δ. Σ. Του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου, και έχοντας 
την τιμή να βρίσκομαι στη θέση του αντιπροέδρου επικοινωνίας, ελπίζω, για την περίοδο 
2023 – 2024 να βοηθήσω όσο μπορώ, τόσο συλλογικά, με το υπόλοιπο Δ.Σ., όσο και ατομικά, 
στην ανάπτυξη ακόμη μεγαλύτερης εξωστρέφειας προς την κοινωνία, και διαλόγου με 
άλλους επιστημονικούς κλάδους. Στόχος είναι η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων, μέσα από συναντήσεις, ομιλίες και εργαστήρια, με τον αρχιτέκτονα τοπίου να 
παίζει βασικό ρόλο, στην συνεχή υπενθύμιση της σημαντικότητας του περιαστικού και του 
φυσικού τοπίου, και τις σχέσεις αρμονίας με το αστικό τοπίο.



Το νέο ΔΣ εκφράζει εγκάρδιες ευχαριστίες στους αφυπηρετήσαντες,
τ. Πρόεδρο Δρ. Κατερίνα Γκόλτσιου,  
τ. Γενική Γραμματέα  Δήμητρα Σολιδάκη
τ. Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων Χάρη Παπαϊωάννου 
που υπηρέτησαν άξια και ικανά, για πολλά εν σειρά έτη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου.  Η τ. Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δρ. Ελένη Αθανασιάδου και 
το τ. μέλος Κωνσταντίνος Χούντας, αποχαιρετούν τους παραπάνω ρόλους και αναλαμβάνουν 
νέα καθήκοντα στο νέο ΔΣ!

Από αριστερά προς δεξιά: 
Κωνσταντίνος Χούντας, Χάρης Παπαϊωάννου, Δήμητρα Σολιδάκη, Μένια Μπασιάκου  

Από αριστερά προς δεξιά: 
Κωνσταντίνος Χούντας, Χάρης Παπαϊωάννου, Δήμητρα Σολιδάκη, Κατερίνα Γκόλτσιου  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

Ο ΠΣΑΤ απέκτησε λογαριασμό στο Linkedin!  
Aκολουθήστε μας αναζητώντας το όνομα  “PHALA ΠΣΑΤ”! 

Ο ΠΣΑΤ απέκτησε λογαριασμό στο instagram!  
Aκολουθήστε μας αναζητώντας το όνομα  “phala_gr” ή απλά “phala”! 
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Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 

2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 

Στις 2 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Αμαλία συμπόσιο με τίτλο “Green 
Cities - Resilient Cities” με συνδιοργανωτές τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου 
και το ευρωπαϊκό παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδιας Αρχιτεκτόνων Τοπίου, IFLA Europe. 
Εκτός της Προέδρου IFLA Europe και τ. Προέδρου ΠΣΑΤ Κατερίνας Γκόλτσιου, τα παρακάτω 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της IFLA Europe παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος 
Επαγγελματικών Υποθέσεων κος Didier Vancutsem, η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
κα Margarida Cancela d’Abreu, η Γενική Γραμματέας κα Diana Culescu, και ο Ταμίας κος Her-
mann Georg Gunnlaugsson.  
Επιπλέον με ομιλίες συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και 
Ενέργειας, κος  Ευθύμιος Μπακογιάννης, η κα Λενιώ Μυριβήλη, Chief Heat Officer του Δήμου 
Αθηναίων και ο κος Αθανάσιος Υφαντής πολεοδόμος-χωροτάκτης. 
Χαιρετισμό απηυθύναν η Πρόεδρος του ΠΣΑΤ Λένα Αθανασιάδου και ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μιχελή, κος Λάμπρος Αναγνωστόπουλος.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της οργάνωσης απο ελληνικής πλευράς, egreen, Grillis 
Water Lilies και Hydraulis Ltd!

Μέλη του ΠΣΑΤ, της ΙFLA Europe και χορηγοί 
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Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 

2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 



Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 
2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 
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Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 
2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 



Δεκέμβριος  2022  Ενημερωτικό δελτίοΔεκέμβριος 2022   Ενημερωτικό δελτίο

Παρουσίαση Χορηγών 
Η Εταιρεία egreen παρέχει ολοκληρωμένη τεχνολογία κατασκευής φυτεμένων δωμάτων και 
σε συνεργασία με την ZinCo, πρωτοπορούν στη σύγχρονη τεχνολογία για την κατασκευή 
και συντήρηση φυτεμένων δωμάτων για περισσότερα από 40 χρόνια. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε εδώ 
H egreen έχει υποστηρίξει ως χορηγός τον ΠΣΑΤ σε δύο διαδοχικά δρώμενα, τα  #webi-
nars - “Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εφαρμογές με βάση της Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία” (2022) και το Συμπόσιο “Green Cities - Resilient Cities”  (2023). 
Ο κος Γρηγόρης Κοτοπούλης, τεχνικός διευθυντής της Εταιρείας έδωσε στο συμπόσιο μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο  “Advanced green technologies for the preservation of 
hydric resources and the mitigation of urban heat island effect in the cities.”  
Τον ευχαριστούμε θερμά! 
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Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 
2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του κου Κοτοπούλη με έργα της egreen

https://www.egreen.gr/
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Το φυτώριο GRYLLIS WATER LILIES προέκυψε από την επιθυμία του αρχιτέκτονα 
τοπίου, γεωπόνου και φίλου του ΠΣΑΤ, κου Γιάννη Γρύλλη, να αντιμετωπίσει την 
περιορισμένη ποικιλία στη διαθεσιμότητα φυτικού υλικού  στην Ελλάδα,  δοκιμάζοντας 
την προσαρμοστικότητα διαφόρων ειδών στην ελληνικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, 
το φυτώριο διαθέτει μια τεράστια γκάμα φυτών από μεσογειακά, υδρόβια, κάκτους/
παχύφυτα, αγρωστώδη, ποώδη, φυτά σκιάς, εξωτικά και πολλά ακόμα. 
Το φυτώριο, που γιόρτασε τα 2022 τα δέκα του χρόνια, βρίσκεται στην περιοχή Βρανά του 
Μαραθώνα, σε μια ενεργή αγροτική κοιλάδα. 
Δείτε περισσότερα εδώ 

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, η επιχείρηση Gryllis Water Lilies μας ξενάγησε στα 
πολλαπλά της έργα  μέσω  βιντεοσκοπημένης παρουσίασης και παρουσίασης powerpoint 
με τίτλο “The magic of making the structures, the textures and the colours of the land-
scape.”  Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Γρύλλη! 
Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο 

Φωτογραφίες: Φυτώριο Gryllis Water Lilies & Λένα Αθανασιάδου
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Παρουσίαση Χορηγών 

Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 
2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 

https://grylliswaterlilies.gr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E6DcwzKx7q4
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Η εταιρεία Υδραυλίς ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2001 και έχει 
πολυετή πείρα στο χώρο διαχείρισης του νερού. 
Βασικό της αντικείμενο είναι οι εφαρμογές άρδευσης, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, μέσω της εισαγωγής 
και εμπορίας εξειδικευμένων υλικών υψηλών 
προδιαγραφών. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος  
της διεθνούς Εταιρείας συστημάτων άρδευσης  
Hunter στην Ελλάδα. 
Την  Εταιρεία  εκπροσώπησε ο κος Γρηγόρης 
Γκερπινής με την ομιλία “Centralized management of 
irrigation systems for smart cities”. 
Τον ευχαριστούμε θερμά!

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας! 
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Παρουσίαση Χορηγών 

Συμπόσιο ΠΣΑΤ-IFLA Europe
“Green Cities - Resilient Cities” 
2 Απριλίου 2022, Amalia Hotel, Aθήνα 

https://www.hydravlis.gr/en/home-2/#:~:text=%CE%97%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1,%CE%BC%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%87%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%28%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%2C%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%20%CE%BA%CE%BB%CF%80%29
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Green Cities – Resilient Cities 
ΔΣ IFLA Europe – ΔΣ ΠΣΑΤ
Επίσκεψη στο πάρκο του 
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center 2/4/2022
Ευχαριστούμε πολύ για τη διαφωτιστική ξενάγηση την κα Έλλη Παγκάλου και τον κο 
Σωτήρη Τσέκα, υπεύθυνο διαχείρισης του πάρκου.

Απο αριστερά προς τα δεξιά μέλη της IFLA Europe και του ΠΣΑΤ: 
Daniela Micanovic – Franckx Εκτελεστική Γραμματέας της ΙFLA Europe,  Hermann Georg Gunn-
laugsson Tαμίας IFLA Europe, Όλγα Μπακιρτζή Γενική Γραμματέας ΠΣΑΤ,  Κατερίνα Γκόλτσιου 
Πρόεδρος IFLA Europe, Σωτήρης Τσέκας υπεύθυνος διαχείρισης πάρκου, Έλλη Παγκάλου συν-
σχεδιάστρια του πάρκου, Didier Vancutsem Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων IFLA Eu-
rope, Diana Culescu Γενική Γραμματέας IFLA Europe, Andre Colin Διαχειριστής Οικονομικών 
IFLA Europe, Margarida Cancela d’Abreu Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων IFLA Europe, 
Λένα Αθανασιάδου Πρόεδρος ΠΣΑΤ, Αναστασία Παπαδοπούλου Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων ΠΣΑΤ και Αλέξανδρος Μπαντόγιας Ταμίας ΠΣΑΤ. 
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Ο κήπος του Stavros Niarchos Foundation Cultural Center  
Φωτο:Λένα Αθανασιάδου



National Symposium on the implementation of the Council of Europe Landscape 
Convention in Greece and Forum of the National Selections of the 6th Session of the 
Landscape Award of the Council of Europe

Εθνικό Συμπόσιο & Διεθνές Forum
European Landscape Convention 2022 
6-8 Απριλίου 2022, Καλαμπάκα

O Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) ήταν παρών στο εθνικό συμπόσιο για 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου και στο παράλληλο διεθνές φόρουμ 
συμμετοχών ευρωπαϊκών χωρών για το 6ο Bραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα 6 - 8 Απριλίου 
του 2022, με συμμετοχή της Προέδρου Λένας Αθανασιάδου.  Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή 
του ΠΣΑΤ σε συμπόσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση του Τοπίου (National/
Regional Symposiums on the Council of Europe Landscape Convention). 
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα 
Δείτε εδώ τα πρακτικά, στις σελίδες183 - 188 το κείμενο της ομιλίας της και  
και εδώ ολόκληρη την παρουσίαση της Προέδρου Λένας Αθανασιάδου της με τίτλο  “The 
inclusion and contribution of landscape architects to the implementation of the Council of 
Europe Landscape Convention in Greece”. 

Μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Τοπίου συμμετείχε στις εργασίες της ειδικής επιστημονικής Επιτροπής για την ανάδειξη της 
ελληνικής υποψηφιότητας  για την 8η Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Βραβείο 
Τοπίου με τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων κο Ανδρέα Νάσσο. 

Από την απόφαση της επιτροπής, το παρακάτω: 
...”Η Επιτροπή, μετά από εκτενή συζήτηση, επέλεξε ομόφωνα υπέρ της υποψηφιότητας της 
Ευρύτερης Περιοχής του Οροπεδίου της Νίδας Ψηλορείτη Κρήτης, (Broader Nida Plateau), 
που υπέβαλαν από κοινού οι φορείς: Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO του Ψηλορείτη (μέσω 
της ΑΜΚΕ “Δικτυο Ιδαίων” των Δήμων του Ψηλορείτη), Περιφέρεια Κρήτης-Αντιπεριφέρεια 
Περιβάλλοντος, Δήμος Ανωγείων, ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανωγείων και Androidus 
Project Tank, προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα ως η Ελληνική υποψηφιότητα στην 8η 
Σύνοδο Βραβείου Τοπίου (2022-2023), του Συμβουλίου της Ευρώπης”....
Δείτε εδώ την απόφαση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην ελληνική υποψηφιότητα! 

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες  εδώ

Συμμετοχή του ΠΣΑΤ
στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την
Ανάδειξη της Ελληνικής Εκπροσώπησης στην 8η Σύνοδο 
Βραβείου Τοπίου 2022-2023 του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Δεκέμβριος 2022   Ενημερωτικό δελτίο <<< 4948 >>> Δεκέμβριος  2022  Ενημερωτικό δελτίο

https://www.coe.int/en/web/landscape/trikala-march-2022
https://www.coe.int/en/web/landscape/trikala-march-2022
https://www.coe.int/en/web/landscape/trikala-march-2022
https://www.coe.int/en/web/landscape/trikala-march-2022
https://rm.coe.int/national-symposium-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conv/1680a69961 
https://drive.google.com/file/d/1VP7Iwn45PZgLo4O-HCQvHcxeYszqvyhr/view?usp=share_link
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D.pdf
https://www.coe.int/en/web/landscape/8th-award-candidates 


ΝΕΟ ! Συμμετοχή του ΠΣΑΤ σε ερευνητικά προγράμματα 
Νο 1. PROSPER: PROtotype for Sustainable residencies in PERipheries – 
Ως Αssociate Partner

Απο τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων Ανδρέα Νάσσο, συντονιστή για τον ΠΣΑΤ:

“Η Πρόταση έχει τίτλο PROSPER: PROtotype for Sustainable residencies in PERipheriesΈχει 
5 βασικούς partners απο 4 χώρες, Ελλάδα, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Γερμανία και 6 as-
sociated partners από 5 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2023. 
Ακολουθεί η σύντομη περιγραφή του προγράμματος από την αίτηση.
Project summary
Peripheries are places of solidarity that partners in PROSPER aim to explore by creating con-
nections between environmentally vulnerable regions, through a series of transnational 
cultural collaborations. The main priorities are to engage artists and local communities in 
two regions with major environmental significance; namely the island of Evia in Greece that 
suffered destructive wildfires in 2021, and Lake Ohrid in N.Macedonia, which has suffered 
degradation due to human activity endangering its endemic importance. Both regions are 
affected by COVID, where culture and tourism workers are searching for a way forward to 
sustainable and inclusive futures.
The objectives are to contribute to the development of models of transnational collabora-
tion that would enable stronger connections between European artists and organizations, 
diversified audiences as local communities and sustainable cultural tourism sectors; as well 
as enhance capacity building for diversity driven project management for grassroots organi-
zations.
PROSPER involves 5 partner organizations, 6 associate partners and more than 40 partici-
pants who will together create residencies, collective and mutual learning experiences be-
tween artists & local audiences, transnational co-productions in performing & visual arts, 
capacity building training for cultural and tourism workers and a prototype of sustainable 
and inclusive residencies in peripheries.
The expected results are enhanced international cultural collaboration, methodologies of 
integrating environmental issues into artistic practice, stronger collaboration between art 
and tourism, empowered local audiences, visibility of European artists, and stronger capaci-
ties for more impactful projects that enable sustainable and inclusion driven project man-
agement.
The outputs are 2 residencies,1 prototype, 2 1-day festivals, 2 co-production performances, 
1 exhibition, 1 audiowalk, 2 publications, 12 workshops, 5 capacity building trainings, 10 
presentations.

Η συμμετοχή των associated partners στα προγράμματα αυτής της φύσης δεν περιγράφεται 
με λεπτομέρειες κατά την αίτηση, αλλά ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα με αρκετή 
διεπιστημονικότητα και με διαφορετικά δίκτυα επικοινωνίας για την υποστήριξη των 
βασικών συνεταίρων. Κατά την διάρκεια του προγράμματος ο σύλλογος θα σας ενημερώνει 
για την πορεία του και την συμμετοχή του.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Νάσσος”

Συμμετοχή του ΠΣΑΤ σε ερευνητικά προγράμματα 
Νο 2. “Transfer, adaptation, and implementation of the Strategy for the 
sustainable management and tourism valuation of GIAHS in the MED 
area. GIAHS-MED.”

Ως Project Partner
και ως ειδικός (expert) για τα Παγκοσμίως Σημαντικά Τοπία Αγροτικής Κληρονομιάς 
(Globally Ιmportant Agricultural Heritage Systems GIAHS) του Οργανισμού Τροφίμων και 
Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations FAO) απόρροια της συνεργασίας της Ομάδας Εργασίας Αγροτικά Τοπία του 
ΠΣΑΤ και FAO
Program: Interreg Euro-Med
Mission: Enhancing Sustainable Tourism
Priority: 2.7 enhancing protection and conservation of nature, biodiversity and green infra-
structure including in urban areas and reducing all forms of pollution.

Project leader : Andalusian Regional Ministry of Agriculture is working with in the prepara-
tion of MED GIAHS
Associate Partners  
- Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
- Επιμελητήριο Χίου
- Εργαστήριο Ανθοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ 

Συντονίστρια για τον ΠΣΑΤ: Λένα Αθανασιάδου  

Δεκέμβριος 2022   Ενημερωτικό δελτίο <<< 5150 >>> Δεκέμβριος  2022  Ενημερωτικό δελτίο



Συμμετοχή στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
Θέμα: Κήποι Ευεξίας  

Συμμετοχή των μελών : Έφη Βούτα, Έημυ Σταματοπούλου, Θανάσης Πολυζωίδης, 
Αναστασία Παπαδοπούλου, Αλέξης Μπαντόγιας 
Φίλοι του ΠΣΑΤ: Γιάννης Γρύλλης, Νίκος Θυμάκης 

Από τον Ανδρέα Νάσσο, Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών θεμάτων του  ΠΣΑΤ  που εκπροσώπησε 
το σύλλογο στην τελετή λήξης της 68ης Ανθοκομικής Έκθεση Κηφισιάς:

“Την περασμένη άνοιξη είχα την χαρά να εκπροσωπήσω τον Σύλλογο στην τελετή λήξης τς 
68ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς. Η έκθεση προσέλκυσε και φέτος σημαντικό 
αριθμό επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε δεκαπέντε θεματικούς 
κήπους με ιδιαίτερη αισθητική. “Οι Κήποι της Ευεξίας” ήταν σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε οι 
επισκέπτες να μπορούν να ακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα διαδρομή στον χώρο, ενώ 
ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο, να διαλέξουν από μεγάλη ποικιλία φυτών 
και προϊόντων  από τους πολυάριθμους εκθέτες.
Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Κηφισιάς και αυτή 
την φορά έκανε σαφές το γεγονός ότι εκτιμά και αναγνωρίζει την ιδιότητα του αρχιτέκτονα 
τοπίου και την σημασία της επιστήμης μας. Η έκθεση και τα διοικητικά της όργανα είναι 
σύμμαχοι και συνεργάτες του Συλλόγου και του κάθε αρχιτέκτονα τοπίου ξεχωριστά στην 
πορεία μας για την προστασία, ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα 
τοπίου.” 

Συμμετοχή στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Θανάσης Πολυζωίδης  / Αρχιτέκτονας - Αρχιτέκτονας Τοπίου
Thanasis Polyzoidis L&A – co-founder topio7
https://thanasispolyzoidis.gr/
https://topio7architects.gr/

Ο κήπος “Το καταφύγιο” αποτελεί έναν κλειστό θύλακα φύσης όπου ροές αρωματικών 
μεσογειακών φυτών περικλείουν έναν εσωτερικό πυρήνα στάσης. Ο επισκέπτης εισέρχεται 
στο μονοπάτι και αντικρίζει μέσα από έναν καθρέπτη τον ενδότερο χώρο στάσης με το 
στοιχείο νερού αλλά και την πορεία του εαυτού του προς αυτό.  Ρυθμικά κατακόρυφα στοιχεία 
από οξειδωμένο χάλυβα που πλαισιώνονται από μεσογειακές φυτεύσεις διαμορφώνουν 
ένα όριο ιδιωτικότητας. Στο εσωτερικό QR-CODES αναπαράγουν κλασσική μουσική και 
ήχους της φύσης. Στην “ενδοχώρα” αυτή της μεσογειακής φύσης  ο επισκέπτης χαλαρώνει 
και βρίσκεται ξανά με τον εαυτό του, μια σχέση που χάνεται στη ροή της καθημερινότητας. 
Ο κήπος αυτός  το “καταφύγιο”  – ο εσωτερικός πυρήνας ασφάλειας και ευεξίας ιδανικά 
βρίσκεται στον καθένα μέσα μας.
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Ο Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων του ΠΣΑΤ 
Ανδρέας Νάσσος στην τελετή

 λήξης της 68ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς 



Συμμετοχή στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
ΕΡΓΟ: “AD ALTA” ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΗΠΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ 8) 
Ομάδα Μελέτης: 40.22. ARCHITECTS
Αρχιτέκτονες / Αρχιτέκτονες Τοπίου:
Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Βενετία Τσακαλίδου
Συνεργάτης Αρχιτέκτων Τοπίου: Αλέξανδρος Μπαντόγιας

Το περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία και 
την ευεξία του (Yin, et al., 2020). Η ευεξία αναφέρεται στην κατάσταση του ανθρώπου, κατά 
την οποία ικανοποιούνται πλήρως όλες οι φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες, 
ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθηκών (Huang, Yang, Lane, Li, & Bauer, 2020). Αν σκεφτεί κανείς 
ότι οι άνθρωποι περνούν μόνο το 10% της καθημερινότητάς τους στο εξωτερικό περιβάλλον 
(Klepeis, et al., 2001) και συνυπολογιστεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα (όπου κατά κανόνα το ποσοστό φυσικού περιβάλλοντος 
είναι χαμηλό), τότε το συνολικό ποσοστό της καθημερινότητας όπου ο άνθρωπος έρχεται 
σε επαφή με τη φύση μειώνεται ακόμα περισσότερο (Browning, Mimnaugh, Riper, Laurent, & 
LaValle, 2020). 
Η συμμετοχή μας -που προορίζεται για την ενότητα 8 του Πάρκου- έχει τίτλο “AD ALTA’”. 
Πρόκειται για μια εύκαμπτη εφελκυόμενη κατασκευή από δικτυωτό πλέγμα που φέρει 
διάφορους τύπους αναρριχητικών φυτών και δημιουργεί ένα  πρωτότυπο “πράσινο χωρικό 
περιβάλλον” που αγκαλιάζει τον επισκέπτη. Ξεκινά από το έδαφος και κορυφώνεται στο 
κέντρο της περιοχής μελέτης, στρέφοντας το βλέμμα ψηλά και παραπέμποντας στην ψυχική 
εξύψωση των αισθήσεων. Η παρουσία του υγρού στοιχείου που περικλείεται από χαμηλές 
φυτεύσεις εντείνει την αίσθηση της ανάτασης και της κάθαρσης. 

Συμμετοχή στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
Δρ Εμμανουέλα Καμπέρη, Γεωπόνος – Αρχιτέκτονας Τοπίου
Δρ Αγγελική Παρασκευοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ

Από τους σχεδιαστές:
“Ο σχεδιασμός του θεματικού κήπου βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας στα πλαίσια 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
Αθηνών και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο κήπος με θετική επίδραση σε άτομα με ψυχικούς νόσους αποτελεί στο σύνολό του λύση 
της φύσης (nature based-solution) και βασίστηκε στην αναλογία της χρυσής τομής η οποία 
εκφράζεται στον κήπο με τη σχέση ύψους – πλάτους των προτεινόμενων κατασκευών και τη 
δημιουργία φυτικών συστάδων. Δημιουργήθηκε καμπύλος καθιστικός χώρος με υδατοπερατό 
δάπεδο, ο οποίος ήταν στεγασμένος με πέργκολα, πλαισιωμένος με μεσογειακή φύτευση και 
πρόσφερε στοιχείο ενδιαφέροντος υδάτινο στοιχείο με υδροχαρή φυτά. Ευχαριστούμε την 
Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, το Δήμο Κηφισιάς για την πρόσκληση και φιλοξενία τους, την 
γεωπόνο - αρχιτέκονα τοπίου κ. Ελίνα Κατσίκα και τις/τους εθελόντριες/ντες για την στήριξή 
τους σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης και τη γενναιόδωρη συνεισφορά των χορηγών Kitantzis 
Plants SA., Gryllis Water Lillies, Paradiseplants, Praktiker, Ecoraster Hellas, Idator, Oase, Ερμής 
ΑΕ, Bright.”

Ομάδα έρευνας:
_Εμμανουέλα Καμπέρη και Αγγελική Παρασκευοπούλου, Εργαστήριο Ανθοκομίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
_Νικόλαος Δεμίρης, Tμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
_Μαρίνα Οικονόμου, Τμήμα Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
_Χρήστος Θελερίτης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
_Μάνος Κιτσώνας (Ευγενίδειο Ίδρυμα),  Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Τμήμα Α’ Ψυχιατρικής 
Κλινικής, Ιατρική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Συμμετοχή στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
ΚΗΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Μαρίνα Τσιντικίδου, Kηποτέχνης, Απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ΕΠΑΣ Συγγρού Τεχνικός 
Αρχιτέκτονας Τοπίου
Νίκος Θυμάκης , Γεωπόνος ΓΠΑ, Κηποτέχνης, Υποψ. Διδάκτορας Αρχιτεκτονικής Τοπίου Poly-
technico de Milano

Από τους σχεδιαστές:
“Οι παιδικές ψυχές έχουν ανάγκη από τον Ήλιο της Γνώσης και το γάργαρο Νερό της 
Άσκησης για να αναπτυχθούν ομαλά. Ο Κήπος , μπορεί να τους το προσφέρει αυτό , ως 
χώρος “ανάγνωσης” θετικών και όμορφων παραστάσεων, τόσο σαν “παλκοσένικο” φυτικών 
πρωταγωνιστών , ανοικτού βιβλίου γνώσης της Φύσης, με αρωματικά , ανθοφόρα φυτά, όσο 
και σαν χώρος μουσικής ανάγνωσης παιδικών βιβλίων σε καθημερινή βάση, σε μία ανοικτή 
τάξη με συμμαθητές τα πουλιά, τα κατοικίδια και τη μέλισσα! 
Ο Κήπος Παιδικής Ανάγνωσης, τόσο στο σπίτι όσο και στο Σχολείο, αποτελεί ανοικτό 
Διδασκαλείο, εκπαιδευτήριο Ζωής και χώρο συνολικής Οικογενειακής Ευεξίας.”

Εργασίες: Μάξιμος Σίνα 
(Κηπουρός) με μαθητές από 

την ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ “Τεχνικός 
Αρχιτέκτονας Τοπίου”

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φυτικό Υλικό: Gryllis Water 

Lillies, Κιτάντζης Φυτά ΑΓΕΕ, 
Paradise Plants

Υλικά Κήπου: PRAKTIKER
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Άρθρο στο περιοδικό “Architect” 
εκδόσεις Boussias, Αρχισυντάκτης Γιάννης Πισπιρίγκος σελ. 34 -35 
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Η Αρχιτεκτονική Τοπίου (Landscape Architecture / Architecture 
de Paysage) αποτελεί την επιστήμη, τέχνη και τεχνική που 

ασχολείται με τον σχεδιασμό (planning and design) του τοπίου 
και του υπαίθριου χώρου συστηματικά από τις αρχές του 20ού 
αιώνα. 

Αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου αποτελεί η μελέτη και ο 
σχεδιασμός του τοπίου συνδέοντας και αντιμετωπίζοντας ως 
σύνολο όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό – τη 
χωρική, την κοινωνικο-οικονομική, πολιτιστική, οικολογική, αντι-
ληπτική. Εργαλείο έκφρασης του Αρχιτέκτονα Τοπίου αποτελεί 
η Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου (landscape architecture project 
/ Projet de paysage). 

Επέμβαση, αλλά όχι αλλοίωση, του τοπίου
Η Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι το αποτέλεσμα μιας συγκε-
κριμένης μεθοδολογίας ανάλυσης, σύνθεσης και ανασύνταξης 
του υφιστάμενου χώρου σε νέο. Αν και αποτελεί συνειδητή διερ-
γασία επέμβασης στο τοπίο, αναγνωρίζει σε αυτό τον χαρακτήρα 
του, τη δυναμική του και τη φέρουσα ικανότητα να προσφέρει. 
Για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, το τοπίο δεν αποτελεί ένα tabula 
rasa που απλώς τοποθετούνται επάνω έργα και κατασκευές. Η 
ιδιαιτερότητα του κάθε τοπίου, η γη και το ανάγλυφο του εδά-
φους, αποτελούν ήδη σημαντικό μέρος του σχεδιασμού. 

Επίκαιρη πάντα και ίσως δοσμένη με διαφορετικά ονόματα 
κάθε φορά [Οικολογία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αειφορία, Βιοποικι-
λότητα, Resilience (προσαρμοστική ανθεκτικότητα), Πράσινες 
υποδομές (green infrastructure), Λύσεις βασισμένες στη Φύση 

(nature based solutions – NBS), Climate change mitigation κ.ά.], 
η σχέση του σχεδιασμού με τη φύση αποτελεί ιδιαιτέρως γνώ-
ριμο πεδίο εφαρμογής για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, ήδη από 
την περίοδο των σπουδών του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο 
Αρχιτέκτονας Τοπίου «πρασινίζει» αστικούς υπαίθριους χώρους 
και μόνο. Ισάξια και με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς αυτήν, η 
κοινωνική παράμετρος και η ανάγκη δημιουργίας επιτυχημένων, 
γεμάτων κόσμο χώρων, αποτελεί για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου 
«επιταγή» από το κοινό και απόλυτο όρο. Γιατί ο απλός άνθρωπος 
είναι αυτός που θα βιώσει τον σχεδιασμένο χώρο, θα τον κρίνει, 
θα τον οικειοποιηθεί και ταυτόχρονα θα αποτελεί χωροχρονικά 
τον πιο σημαντικό διαμορφωτή αυτού. 

Στόχος του ΠΣΑΤ: Η αναγνώριση  
του Αρχιτέκτονα Τοπίου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου/ Panhellenic 
Association of Landscape Architects (ΠΣΑΤ) αποτελεί μέλος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (international 
Federation of Landscape Architects) και ιδρύθηκε το 1980 με 
στόχους κυρίως α) την ανάπτυξη και την προώθηση της Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου, β) την προστασία και την κατοχύρωση του 
επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην Ελλάδα και γ) την 
πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Αρχιτε-
κτονική Τοπίου. 

Μόλις το 2010, η χώρα μας με 10 χρόνια καθυστέρηση υιο-
θέτησε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου, το 

μοναδικό θεσμοθετημένο κείμενο αποκλειστικά αφιερωμένο στην 
προστασία, διαχείριση και στον σχεδιασμό του τοπίου. Αυτή η 
καθυστέρηση δηλώνει την αμηχανία ως προς την εφαρμογή του, 
εφαρμογή που οφείλει να εκφράζεται κυρίως μέσω της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής, τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ως 
υποχρέωση και όχι ως επιλογή. 

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας σαφούς πολιτικής 
για το τοπίο, καθώς και η κατοχύρωση του καθοριστικής σημα-
σίας δικαιώματος των Αρχιτεκτόνων Τοπίου στον σχεδιασμό 
χώρων κάθε κλίμακας, συσχετισμών (κήπος και κατοικία, υπαί-
θριος χώρος και γειτονιά, υπαίθριος χώρος και πόλη, μητρόπολη/
περιφέρεια, υπαίθριος χώρος και αγροτικό, περιαστικό, φυσικό 
τοπίο) και κάθε πολυπλοκότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
αύξηση της αναγνώρισης του Αρχιτέκτονα Τοπίου από το κοινό, 
αποτελεί σημαντικό στόχο του Συλλόγου, όπως και η συνεργασία 
με άλλες ειδικότητες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
καθώς τα προβλήματα είναι πλέον σύνθετα και οι μονοδιάστατες 
λύσεις δεν είναι επιτυχείς. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου θα συνεχίζει το 
έργο του για την προαγωγή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου στην Ελλάδα, την αυξανόμενη παρουσία του αντικειμέ-
νου σε στρατηγικές θέσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων αλλά 
και τον αγώνα του για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμά-
των. Για την κατοχύρωση της επαγγλεματικής ταυτότητας του 

Αρχιτέκτονα Τοπίου, εξαιρετικής σημασίας είναι η θεσμοθέτηση 
ενός προπτυχιακού τμήματος σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που δεν υπάρχει στη χώρα 
μας, ενώ το αντικείμενο αποτελεί ξεχωριστό τμήμα προπτυχιακών 
σπουδών εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 
Στη Ελλάδα, στην παρούσα φάση, το αντικείμενο εκπροσωπείται 
ακαδημαϊκά κυρίως από δύο διετή μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Αρχιτεκτονικής τοπίου ΑΠΘ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Τμήμα Γεω-
πονίας ΑΠΘ) και το ΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με προγράμματα σπουδών αναγνωρι-
σμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου.

Να τονίσω, τέλος, ότι σε μια εποχή έντονων και γρήγορων 
αλλαγών, η επαγγελματική δραστηριότητα του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου αποτελεί τη μετουσίωση του ανθρώπινου δικαιώματος 
για παροχή και πρόσβαση σε τοπία και υπαίθριους χώρους σχεδι-
ασμένα από ειδικούς, και θα πρέπει να θεσπιστεί άμεσα πολιτική 
που να το επιτρέπει αυτό. 

*Η κυρία Λένα Αθανασιάδου είναι Δρ. Αρχιτέκτων Τοπίου 
(MLA + PHD ΑΠΘ) - Γεωπόνος (BSc + MSc

Horticulture) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, συνδιδάσκουσα σε προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας, Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων και ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΑΠΘ 

Αρχιτεκτονική 
τοπίου: Σχεδιάζοντας 
υπαίθριους χώρους 
για όλους τους 
ανθρώπους

«Γιατί ο απλός άνθρωπος είναι αυτός που θα βιώσει τον σχεδιασμένο χώρο, 
θα τον κρίνει, θα τον οικειοποιηθεί και ταυτόχρονα θα αποτελεί χωροχρονικά 
τον πιο σημαντικό διαμορφωτή αυτού». 

ΤΗΣ ΛΈΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΈΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΣΑΤ)

Aνάπλαση Ποταμοβραχιόνων Έδεσσας, Μελετητική Ομάδα Αρχιτεκτόνων Τοπίου: Ι.Α. Τσαλικίδης, Φ. Παπαπέτρου, Μ. Λιονάτου,  
Δ. Μεταξάς, Φωτογραφία: © Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου
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Η Αρχιτεκτονική Τοπίου (Landscape Architecture / Architecture 
de Paysage) αποτελεί την επιστήμη, τέχνη και τεχνική που 

ασχολείται με τον σχεδιασμό (planning and design) του τοπίου 
και του υπαίθριου χώρου συστηματικά από τις αρχές του 20ού 
αιώνα. 

Αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου αποτελεί η μελέτη και ο 
σχεδιασμός του τοπίου συνδέοντας και αντιμετωπίζοντας ως 
σύνολο όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό – τη 
χωρική, την κοινωνικο-οικονομική, πολιτιστική, οικολογική, αντι-
ληπτική. Εργαλείο έκφρασης του Αρχιτέκτονα Τοπίου αποτελεί 
η Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου (landscape architecture project 
/ Projet de paysage). 

Επέμβαση, αλλά όχι αλλοίωση, του τοπίου
Η Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι το αποτέλεσμα μιας συγκε-
κριμένης μεθοδολογίας ανάλυσης, σύνθεσης και ανασύνταξης 
του υφιστάμενου χώρου σε νέο. Αν και αποτελεί συνειδητή διερ-
γασία επέμβασης στο τοπίο, αναγνωρίζει σε αυτό τον χαρακτήρα 
του, τη δυναμική του και τη φέρουσα ικανότητα να προσφέρει. 
Για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, το τοπίο δεν αποτελεί ένα tabula 
rasa που απλώς τοποθετούνται επάνω έργα και κατασκευές. Η 
ιδιαιτερότητα του κάθε τοπίου, η γη και το ανάγλυφο του εδά-
φους, αποτελούν ήδη σημαντικό μέρος του σχεδιασμού. 

Επίκαιρη πάντα και ίσως δοσμένη με διαφορετικά ονόματα 
κάθε φορά [Οικολογία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αειφορία, Βιοποικι-
λότητα, Resilience (προσαρμοστική ανθεκτικότητα), Πράσινες 
υποδομές (green infrastructure), Λύσεις βασισμένες στη Φύση 

(nature based solutions – NBS), Climate change mitigation κ.ά.], 
η σχέση του σχεδιασμού με τη φύση αποτελεί ιδιαιτέρως γνώ-
ριμο πεδίο εφαρμογής για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου, ήδη από 
την περίοδο των σπουδών του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο 
Αρχιτέκτονας Τοπίου «πρασινίζει» αστικούς υπαίθριους χώρους 
και μόνο. Ισάξια και με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς αυτήν, η 
κοινωνική παράμετρος και η ανάγκη δημιουργίας επιτυχημένων, 
γεμάτων κόσμο χώρων, αποτελεί για τον Αρχιτέκτονα Τοπίου 
«επιταγή» από το κοινό και απόλυτο όρο. Γιατί ο απλός άνθρωπος 
είναι αυτός που θα βιώσει τον σχεδιασμένο χώρο, θα τον κρίνει, 
θα τον οικειοποιηθεί και ταυτόχρονα θα αποτελεί χωροχρονικά 
τον πιο σημαντικό διαμορφωτή αυτού. 

Στόχος του ΠΣΑΤ: Η αναγνώριση  
του Αρχιτέκτονα Τοπίου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου/ Panhellenic 
Association of Landscape Architects (ΠΣΑΤ) αποτελεί μέλος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (international 
Federation of Landscape Architects) και ιδρύθηκε το 1980 με 
στόχους κυρίως α) την ανάπτυξη και την προώθηση της Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου, β) την προστασία και την κατοχύρωση του 
επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην Ελλάδα και γ) την 
πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Αρχιτε-
κτονική Τοπίου. 

Μόλις το 2010, η χώρα μας με 10 χρόνια καθυστέρηση υιο-
θέτησε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου, το 

μοναδικό θεσμοθετημένο κείμενο αποκλειστικά αφιερωμένο στην 
προστασία, διαχείριση και στον σχεδιασμό του τοπίου. Αυτή η 
καθυστέρηση δηλώνει την αμηχανία ως προς την εφαρμογή του, 
εφαρμογή που οφείλει να εκφράζεται κυρίως μέσω της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής, τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ως 
υποχρέωση και όχι ως επιλογή. 

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας σαφούς πολιτικής 
για το τοπίο, καθώς και η κατοχύρωση του καθοριστικής σημα-
σίας δικαιώματος των Αρχιτεκτόνων Τοπίου στον σχεδιασμό 
χώρων κάθε κλίμακας, συσχετισμών (κήπος και κατοικία, υπαί-
θριος χώρος και γειτονιά, υπαίθριος χώρος και πόλη, μητρόπολη/
περιφέρεια, υπαίθριος χώρος και αγροτικό, περιαστικό, φυσικό 
τοπίο) και κάθε πολυπλοκότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
αύξηση της αναγνώρισης του Αρχιτέκτονα Τοπίου από το κοινό, 
αποτελεί σημαντικό στόχο του Συλλόγου, όπως και η συνεργασία 
με άλλες ειδικότητες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
καθώς τα προβλήματα είναι πλέον σύνθετα και οι μονοδιάστατες 
λύσεις δεν είναι επιτυχείς. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου θα συνεχίζει το 
έργο του για την προαγωγή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου στην Ελλάδα, την αυξανόμενη παρουσία του αντικειμέ-
νου σε στρατηγικές θέσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων αλλά 
και τον αγώνα του για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμά-
των. Για την κατοχύρωση της επαγγλεματικής ταυτότητας του 

Αρχιτέκτονα Τοπίου, εξαιρετικής σημασίας είναι η θεσμοθέτηση 
ενός προπτυχιακού τμήματος σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που δεν υπάρχει στη χώρα 
μας, ενώ το αντικείμενο αποτελεί ξεχωριστό τμήμα προπτυχιακών 
σπουδών εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 
Στη Ελλάδα, στην παρούσα φάση, το αντικείμενο εκπροσωπείται 
ακαδημαϊκά κυρίως από δύο διετή μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Αρχιτεκτονικής τοπίου ΑΠΘ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Τμήμα Γεω-
πονίας ΑΠΘ) και το ΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με προγράμματα σπουδών αναγνωρι-
σμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου.

Να τονίσω, τέλος, ότι σε μια εποχή έντονων και γρήγορων 
αλλαγών, η επαγγελματική δραστηριότητα του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου αποτελεί τη μετουσίωση του ανθρώπινου δικαιώματος 
για παροχή και πρόσβαση σε τοπία και υπαίθριους χώρους σχεδι-
ασμένα από ειδικούς, και θα πρέπει να θεσπιστεί άμεσα πολιτική 
που να το επιτρέπει αυτό. 

*Η κυρία Λένα Αθανασιάδου είναι Δρ. Αρχιτέκτων Τοπίου 
(MLA + PHD ΑΠΘ) - Γεωπόνος (BSc + MSc

Horticulture) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, συνδιδάσκουσα σε προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας, Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων και ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΑΠΘ 

Αρχιτεκτονική 
τοπίου: Σχεδιάζοντας 
υπαίθριους χώρους 
για όλους τους 
ανθρώπους

«Γιατί ο απλός άνθρωπος είναι αυτός που θα βιώσει τον σχεδιασμένο χώρο, 
θα τον κρίνει, θα τον οικειοποιηθεί και ταυτόχρονα θα αποτελεί χωροχρονικά 
τον πιο σημαντικό διαμορφωτή αυτού». 

ΤΗΣ ΛΈΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΈΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΣΑΤ)

Aνάπλαση Ποταμοβραχιόνων Έδεσσας, Μελετητική Ομάδα Αρχιτεκτόνων Τοπίου: Ι.Α. Τσαλικίδης, Φ. Παπαπέτρου, Μ. Λιονάτου,  
Δ. Μεταξάς, Φωτογραφία: © Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου
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https://issuu.com/boussiascommunications/docs/architect010-july2022-emag?fr=sZDRlZTMyODI1OTU


Το φετινό ερευνητικό θέμα ήταν “;Το δένδρο σε 
έργα του τοπίου της Μεσογείου/  L’arbre dans le 
projet de paysage en Méditerranée” και η Λένα 
Αθανασιάδου που αποτελεί μέλος της ομάδας 
εργασίας από το 2021, παρουσίασε ομιλία στο 
συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την IFLA Eu-
rope WG Med_net και τη Γαλλική Ομοσπονδία για 
το Τοπίο Fédération Française du Paysage – FFP 
στις 20/5, με τίτλο “Trees in Thessaloniki; past, pre-
sent and in landscape architecture projects / Τα 
δένδρα στη Θεσσαλονίκη, παρελθόν,  παρόν και 
σε έργα αρχιτεκτονικής τοπίου”.  
Εξαιρετικής σημασίας ήταν το συνέδριο τoυ FFP 
που προηγήθηκε των ομιλιών των μελών του Med_
net με ομιλίες από μέλη του τοπικού συλλόγου, 
όπως ο Henri Bava που με τον συνεργάτη του Ol-
ivier Philippe διατηρούν το διακεκριμένο γραφείο 
Agence ΤΕR. 
Δείτε εδώ περισσότερα για το συνέδριο του Μed_net  
και καθώς και όλες τις ομιλίες εδώ

Ομάδα Εργασίας ΙFLA Europe  Med_net 
Συνάντηση Άνοιξης 2022 με θέμα 
“To δένδρο σε έργα σχεδιασμού τοπίου της Μεσογείου.” 
Μασσαλία, 19-21 Μαϊου 2022

H Πρόεδρος του ΠΣΑΤ Λένα 
Αθανασιάδου με τον Henri Bava 

και τον Pierre David, Πρόεδρο του 
παραρτήματος του FFP στη Μασσαλία, 

Κάτω: τα μέλη του Med_net 

Δεκέμβριος 2022   Ενημερωτικό δελτίο60 >>>

Η Ομάδα Εργασίας Μed_net  δημιουργήθηκε το 2017 
και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ομάδες της ΙFLA 
Europe. Oι ετήσιες συναντήσεις των μελών της ομάδας 
λαμβάνουν χώρα  με τη μορφή μικρού συνεδρίου και οδηγούν 
σε εκδόσεις πολύτιμες για το σχεδιασμό του τοπίου.
Δείτε πληροφορίες και εκδόσεις της ομάδας εδώ
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https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/2022-mednet-conference-trees-in-mediterranean-landscape-projects-19-22-may-2022-meet-the-members-and-speakers 
https://www.f-f-p.org/actualite/videos-med-net-2022-toutes-les-conferences/
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/med-net-project


Ομάδα Εργασίας ΙFLA Europe Med_net 
Συνάντηση Άνοιξης 2022 με θέμα 
“To δένδρο σε έργα σχεδιασμού τοπίου της Μεσογείου”. 
Μασσαλία, 19-21 Μαϊου 2022
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Από τις εκπαιδευτικές εκδρομές της ανοιξιάτικης συνάντησης (spring meeting)του Med_net, 
ιδιαίτερης αξίας  ήταν η παρουσίαση του πρόσφατης υλοποίησης του σχεδιασμού του Jar-
din de Migrations au Fort Saint-Jean/MuCEΜ από τους σχεδιαστές Agence APS/Jean-Louis 
Knidel και Hubert Guichard σε συνεργασία με τους Olivier Filippi και Véronique Mure, καθώς 
και η συζήτηση με τον Jean Laurent Felizia, διαχειριστή των φυτεύσεων. 
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Δενδροστοιχίες από πλατάνια σε κεντρικό δρόμο της Μασσαλίας, Μάϊος 2022. 
Ενδιαφέρουσα η διαχείριση των δενδροστοιχιών με αποφυγή αυστηρών κλαδεύσεων.

Φωτο:Λένα Αθανασιάδου 
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Συμμετοχή του ΠΣΑΤ 
σε Ομάδες Εργασίας και δρώμενα της 
ΙFLA Europe  

Ο ΠΣΑΤ συμμετέχει στις ομάδες εργασίας 
WG Communications 
WG Med_net
WG Agricultural Landscapes 
με την Πρόεδρο του Λένα Αθανασιάδου 
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Ομάδες εργασίας ΙFLA Europe: συμμετοχή του ΠΣΑΤ

Από την Ομάδα Εργασίας Μed_net
2022 TREES IN THE MEDITERRANEAN CITY
Beyond climate change: good rules for a new coexist-
ence between humans and trees Designing Change 
Συμμετοχή της Λένας Αθανασιάδου και του Δημήτρη 
Μεταξά με παραδείγματα καλών πρακτικών διαχείρισης 
δένδρων σε ιστορικό κήπο και σε αστικό περιβάλλον 
αντιστοίχως. 
Δείτε το τεύχος εδώ 

Από την Ομάδα Εργασίας Agricultural Landscapes 
- Συμμετοχή της Λένας Αθανασιάδου με την ομιλία  “Blur 
the lines between urban and rural. A pact between cit-
ies and countryside”, με τον εκπρόσωπο του Ισπανικού 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου Manuel Sanchez, στο 
webinar της Διεθνούς Ομοσπονδίας IFLA World Series 
“On the Pursuit of Territorial Justixe and Food Security’ 
- 3rd webinar : Urban and Rural” 
- Συμμετοχή της Λένας Αθανασιάδου ως κριτής στον 
διαγωνισμό “IFLA Europe Rural Landscapes photo com-
petition”. 

ΙFLA Europe Exhibition 2022 
Reconsidering Nature 
Δείτε το τεύχος/κατάλογος έργων εδώ 
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IFLA Europe Rural Landscapes photo competition
Φωτογραφικός Διαγωνισμός για το Αγρροτικό Τοπίου 
https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/rural-landscapes-photo-competition

Από την Ομάδα Εργασίας Αgricultural Landscapes 
Δημιουργία φωτογραφικού διαγωνισμού για αγροτικά παραδοσιακά τοπία με 51 
συμμετοχές, πρώτο βραβείο η συμμετοχή “Corkage in the dehesas of extremadure” και 
στην 4η θέση η φωτογραφία  “βοσκός” της Ελληνίδας  Αναστασίας Ντόσσα. 
Μέλος της κριτικής επιτροπής η Λένα Αθανασιάδου Πρόεδρος ΠΣΑΤ. 

Δείτε εδώ σχετικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, 
εδώ τις 51 συμμετοχές  και πληροφορίες για τα Βραβεία 1 έως  5  εδώ

Φωτογραφικός 
διαγωνισμός

 αγροτικού τοπίου από την
ομάδα εργασίας IFLA 

Europe 
“Αγροτικά Τοπία’’

Πρώτο Βραβείο, Álvaro 
Casanova, 

“Corkage in dehesas of 
extremadura”, 

Χώρα: Iσπανία. 
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https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/Tree_ENG_PRINT.pdf
https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/Tree_ENG_PRINT.pdf
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https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/winner-of-ifla-europe-rural-landscape-photo-competition-is-alvaro-casanova-from-spain-with-his-photo-corkage-in-the-dehesas-of-extramadura
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Φωτογραφικός διαγωνισμός αγροτικού τοπίου από την ομάδα εργασίας IFLA Europe  “Αγροτικά 
Τοπία” . Δεύτερο Βραβείο, Iuliana Pavala, “Wonders of Lanzarote”, Lanzarote,Canary Islands, Ισπανία. 
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Oι ελληνικές συμμετοχές στην ετήσια
 έκθεση κατασκευασμένων έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
της IFLA Europe με θέμα το 2022 “Reconsidering Nature”
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https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/general/ifla-europe-exhibition-project-landscape-as-a-common-background-2018


Παγκόσμιο Συνέδριο της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου
Νότιο Κορέα, 31 Αυγούστου -  2 Σεπτεμβρίου 2022! 

Το μέλος μας και φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική 
Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών κα Ναταλία Κόγια, επιλέχθηκε μαζί με 
άλλα 5 άτομα, από σύνολο 60 αιτήσεων παγκοσμίως, για την απονομή υποτροφίας  
“ταξιδιού”  ύψους 2.500 ευρώ ώστε να συμμετέχει στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου, που διεξήχθει 
στη Νότιο Κορέα από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2022! 

Θερμά συγχαρητήρια Ναταλία! 
Επιπλέον, η Ναταλία Κόγια κέρδισε τον φοιτητικό διαγωνισμό 
IFLA 2022 International Student Charrette !

Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό:
Το workshop IFLA 2022 International Student Charrette έλαβε χώρα στην Gwangju από τις 
29-31 Αυγούστου 2022 και απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου από όλο τον κόσμο. Το θέμα του IFLA 2022 Student Charrette ήταν  “Re: 
Public, Gwangju”. H Gwangju, ο κεντρικός κόμβος της επαρχίας Honam, είναι γνωστή για τον 
πολιτισμό και την τέχνη της.  Το φετινό Student Charrette σχεδιάστηκε από την Οργανωτική 
Επιτροπή IFLA 2022 και διοργανώθηκε από το Κορεατικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
(KILA) και την Κορεατική Εταιρεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 3 stu-
dios και σε επιμέρους ομάδες εντός αυτών, με 3 διαφορετικές θεματολογίες προσέγγισης 
των Follies.
1o Βραβείο - Gwangju FoLLy - Re:VIVE “Open Wall” Yongjun Choi (Νότια Κορέα), 
Ναταλία Κόγια (Ελλάδα), Poomrapee Thaisriharach (Ταϋλάνδη)
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Παγκόσμιο Συνέδριο της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου
Νότιο Κορέα, 31 Αυγούστου -  2 Σεπτεμβρίου 2022! 

Σημαντική η παρουσία της Ελλάδας και των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων Τοπίου με τη συμμετοχή 
τόσο της Προέδρου της IFLA Europe και τ. Προέδρου ΠΣΑΤ Κατερίνας Γκόλτσιου, όσο και των 
φοιτητριών Ναταλίας Κόγια και Ειρήνης Μοσχοπούλου!  
Μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Ναταλία Κόγια για τη δουλειά της ομάδας της 
που κέρδισε το πρώτο βραβείο εδώ 

Κατερίνα Γκόλτσιου 
Πρόεδρος IFLA Europe με 
Ναταλία Κόγια (επάνω) και 
Ειρήνη Μοσχοπούλου (κάτω)
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Συζήτηση με το Bruno Marques, πρόεδρο της IFLA World 
29.10.2022 

Από το ενημερωτικό email της 30ης Οκτωβρίου 2022, επί της παραπάνω συνάντησης, 
της Προέδρου ΠΣΑΤ με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας (IFLA world) προς τα 
μέλη: 

“Αγαπητά μέλη, 
Εχθές  είχα μία  συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης   με τον Πρόεδρο της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA world) Δρ. Bruno Marques, στο πλαίσιο 30λεπτών 
ραντεβού που προσφέρει σε  εκπροσώπους συλλόγων/χωρών που θα επιθυμούσαν να 
συνομιλήσουν μαζί του. Ήταν φιλικός, άμεσος και μου παρουσίασε το όραμα της ΙFLA για 
συμμετοχής της σε panel σημαντικών συζητήσεων, όπως στα United Nations, Interna-
tional Association of National Public Health Institutes partners with WHO, World Health 
Association, Climate Change panels, Unesco κ.ά. Σκέφτονται επίσης να δημιουργήσουν 
ένα φυλλάδιο και ένα video με τον τίτλο  “Τι κάνει ένας Αρχιτέκτονας Τοπίου”,  το οποίο 
θα συμπεριλάβει σύντομο σημείωμα αρχιτεκτόνων τοπίου διαφόρων χωρών, ώστε να 
σταλεί σε υπουργεία και οργανισμούς εντός του 2023. Μου ανέφερε ότι έχει συνομιλήσει 
με άλλους 9 εκπροσώπους (delegates)  μέχρι τώρα και ότι ένας προβληματισμός είναι 
κοινός σε όλες τις χώρες: η μειωμένη αναγνωρισιμότητα  του Αρχιτέκτονα Τοπίου.  Χάρηκε 
που μίλησε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου και με πληροφόρησε ότι θα  
επισκεφτεί την Ευρώπη το φθινόπωρο του 2023 και ευχαρίστως να επισκεφτεί και την 
Ελλάδα.  

Ήταν εχθές 29/11 και 21:00 ώρα Ελλάδας και  30/11 και 8:00 ώρα Νέας Ζηλανδίας, 
αλλά η Αρχιτεκτονική Τοπίου μας ενώνει. 

Με εκτίμηση,
Λένα Αθανασιάδου
Πρόεδρος ΠΣΑΤ- IFLA, IFLA Europe Delegate”

Dr. Bruno Marques, President IFLA world, 
NZILA New Zealand
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https://drive.google.com/file/d/1AsBmUNuydrGzLv1fwJpzfXzy0etut8sj/view?usp=share_link


Συμμετοχή του ΠΣΑΤ σε συνάντηση / workshop της IFLA Europe 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα IFLA Europe 
Online Workshop on Professional Recognition  and Common 
Training Framework, 9 December 2022 at 15h CET
με ομιλία της Προέδρου Λένας Αθανασιάδου 
“Greece and its professional practice - current situation”

Συζητήθηκε το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και πρακτικής των Αρχιτεκτόνων  
Τοπίου σε Γερμανία και Ελλάδα και ακολούθησε συζήτηση 

Δείτε πληροφορίες εδώ 
Δείτε την παρουσίαση της Λένας Αθανασιάδου εδώ
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Διαγωνισμός IFLA Europe 2022 για φοιτητές και νέους 
επαγγελματίες  
IFLA Europe Student and Young Professionals’ Competition
 “Boldness & Beauty”!

Οι συμμετοχές αφορούσαν ένα project/ίδεα (κατηγορία Α) ή υλοποιημένο έργο (Κατηγορία 
Β) που έχει δημιουργήσει ή/και κατασκευάσει αρχιτέκτονας τοπίου μέλος εθνικού συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Τοπίου, είτε φοιτητής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου είτε νέος επαγγελματίας μέχρι την ηλικία των 35 ετών.
Δείτε εδώ γενικές πληροφορίες

Eλληνική Συμμετοχή
False Ruin(s)-ism
Oμάδα Μελέτης _ μέλη του μελετητικού γραφείου MoC:  Γουναρίδης Θεόδωρος και  
Ροντογιάννη Ερωφίλη, μέλη ΠΣΑΤ 
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https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/ifla-europe-organises-second-online-webinar-on-professional-recognition-and-update-on-common-training-framework-9-december-2022-at-15hrs-cet
https://drive.google.com/file/d/1nUuF27WESdQ3vRwVCakVoPxacD4gflHO/view?usp=share_link
https://www.iflaeurope.eu/index.php/youth/index


Διακρίσεις μελών
σε ανοιχτό διαγωνισμό ιδεών
από τα μέλη του ΠΣΑΤ,  Θοδωρή Γουναρίδη και Ερωφίλη Ροντογιάννη 

“Ο Αλέξανδρος Φορά την Πανοπλία του”
Ανοικτός διαγωνισμός ιδεών σχεδιασμού στοιχείων σήμανσης και αστικού 
εξοπλισμού  για τους υπαίθριους  κοινοχρήστους  χώρους  των παραδοσιακών 
οικισμών Αλεξάνδρου Λευκάδας.

Πρώτο βραβείο:  False Ruin(s)-ism 
Ομάδα μελέτης MoC Manifesto|of|Complexities, Architecture Collaborative:    
Γουναρίδης Θεόδωρος, Σιδωράκης Νικόλαος και τα νέα μέλη του ΠΣΑΤ: Γουναρίδης 
Θεόδωρος και  Ροντογιάννη Ερωφίλη 
 
Σύντομο κείμενο από τους βραβευθέντες: 
“Διαγιγνώσκοντας την απομόνωση ως πλαίσιο, τα στοιχεία που προτείνουμε εμφανίζονται ως 
αρχιτεκτονικά ερείπια των μελλοντικών διαδικασιών απομόνωσης και αποστασιοποιούνται 
από τα μνημεία του οικισμού χωρίς να τα θίξουν.
Αυτή η συνθετική διαδικασία μας οδηγεί μοιραία και στις δύο επόμενες πράξεις του 
προτεινόμενου έργου. Αρχικά την ένταξη του ανθρώπου στη σύνθεση, όχι μονάχα ως 
προδιαγραφή αλλά ως αδιάσπαστο σκέλος της. Ο άνθρωπος ως υποκείμενο ερευνά τον 
χώρο, τον συναρμολογεί, θέτει το σώμα του σε ένα σύνολο κινησιολογικό το οποίο μετέχει 
στην χωρική μας πρόθεση. Διαπερνά τα κατώφλια πληροφοριών, βαδίζει πάνω τους, σκύβει, 
ανατάσσεται, διατάσσεται, οι πληροφορίες ενημέρωσης εμφανίζονται οποιοδήποτε και αν 
είναι το ύψος της δικής του προσωπικής ανάγνωσης, και καθώς ο χρήστης μέσω οχήματος 
προσεγγίζει τον οικισμό τότε η σήμανση αντιλαμβάνεται την ταχύτητα του, την διαφορά της 
προοπτικής, τον ελάχιστο χρόνο αντίληψής του και ως φράχτης αντανακλά διαφορετικά το 
βουητό του οχήματος, και η σήμανση γίνεται ήχος. Η δεύτερη πράξη ολοκληρώνεται μέσα 
από την έμμεση απαίτηση για κοινωνικά γεγονότα στον δημόσιο χώρο του οικισμού. Σκοπός 
των προτεινόμενων μορφών είναι να συμβάλλουν στα κοινωνικά γεγονότα του οικισμού και 
να παραθέσουν μία σειρά άλλων, πιθανών και μεταλλάξιμων.”
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Διακρίσεις μελών
από την Αναστασία Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΣΑΤ
‘ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ’
Πανελλήνιος Ανοικτός Διαγωνισμός δύο σταδίων για την ‘Aνάπλαση του Παραλιακού 
Μετώπου της Πάτρας’ 
Αγωνοθέτης: Δήμος Πατρέων,Πάτρα, Ελλάδα
Μελέτη: α’ φάση: 2020, β’ φάση: 2021

Ένα από τα 3 ισότιμα Βραβεία
Ομάδα Μελέτης:  40.22.Architects, 
Αρχιτέκτονες / Αρχιτέκτονες τοπίου:  Ε. Δισλή, Α. Παπαδοπούλου, Β. Τσακαλίδου
Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Γιάγκου, Β. Κασβίκη
Συνεργάτης αρχιτέκτων τοπίου: Α. Μπαντόγιας
Σύμβουλοι: OBERMEYER Hellas ΕΠΕ, ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΑΕ,  
Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Χαράλαμπος Αφραταίος

Σύντομο κείμενο από τους βραβευθέντες:
“Ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ‘Ανάπλαση 
του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας’. Αντικείμενό του αποτέλεσε η εκπόνηση μελέτης 
ανάπλασης της παραλιακής ζώνης 330στρ. που εκτείνεται από το Νέο Λιμάνι μέχρι το Έλος 
της Αγυάς. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η επανασύνδεση του διαχωρισμένου σήμερα 
θαλάσσιου μετώπου με τον ιστό της πόλης, η ριζική αναδιοργάνωσή του, η καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του με τη 
δημιουργία ενός άρτια λειτουργικού χώρου που θα έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα 
αποτελεί σημείο αναφοράς κατοίκων και επισκεπτών με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της 
τέχνης και της επιστήμης. 
Σε ειδική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2021 από τη Δημοτική Αρχή 
στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων Πάτρας, παρουσιάστηκαν οι τρεις ισότιμα βραβευθείσες 
μελέτες με κωδικούς Χ23577532Χ, 0055ΑΑ0505, CC20202020. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε η 
έκθεση των μελετών που διακρίθηκαν στο Α’ και στο Β’ στάδιο του Διαγωνισμού. 
Η πρότασή μας με κωδικό Χ23577532Χ έχει τίτλο ‘Το Είδωλο μιας πόλης’. “

“Σύντομη περιγραφή
Στη σημερινή εικόνα της Πάτρας διαβάζει κανείς δύο λανθάνοντα μέτωπα που κινούνται 
παράλληλα: την ελεύθερη ζώνη του Σχεδίου Βούλγαρη του 1828, πάνω στην οποία 
διατηρούνται ακόμη σημαντικά αξιοθέατα και την παραλιακή ζώνη στο όριο στεριάς και 
θάλασσας που δύναται να παραλάβει νέες χρήσεις και εστίες ενδιαφέροντος. Τα δύο μέτωπα 
(ζώνη Βούλγαρη και παραλία) σήμερα αποκομμένα μεταξύ τους λόγω της παρουσίας της 
σιδηροδρομικής γραμμής, προτείνεται να συνδεθούν μέσω των βασικών αρτηριών και των 
χειμάρρων, που μετατρέπονται σε εν δυνάμει πράσινους διαδρόμους. Διαμορφώνεται έτσι, 
το πλέγμα μιας ενιαίας πόλης που συναντά το νερό που μπορεί να αναδείξει τη δυναμική του 
τόπου και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των ανθρώπων με τη Φύση και την Μνήμη.
Η έννοια του ειδώλου και η πολυσημία της [η εικόνα, η ανάκλαση, η ιδέα, το πνεύμα, το 
ομοίωμα], άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πάτρα, επιλέγεται για να αποδώσει μορφή και 
νόημα στους συνειρμούς για την πόλη και τη σχέση της με τη θάλασσα. Οι κύριοι άξονες 
προεκτείνονται για να συναντήσουν τη θάλασσα. Τα σημαντικά σημεία αναφοράς πάνω 
από το όριο της παραλιακής οδού βρίσκουν το ‘είδωλο’ τους στην περιοχή μελέτης σε νέους 
πόλους ενδιαφέροντος. Έτσι, σε μια ολιστική προσέγγιση, που ενσωματώνει αντιληπτικά, 
οικολογικά και κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, αναγνωρίζονται οι τάσεις μετεξέλιξης της 
περιοχής ανάπλασης και διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και συνέχεια του τοπίου με την 
παράλληλη ανάδειξη των υδάτινων και φυσικών πόρων του. Προτείνεται ένας δημόσιος 
χώρος με διευρυμένο ρόλο μέσα στην πόλη, με μέγεθος και παρουσία, που θα αναδείξει 
τη διαχρονική της αξία και θα ανακτήσει τη λησμονημένη σχέση με τη θάλασσα. Το σύνολο 
της επέμβασης αποκτά συνοχή και νόημα μέσα από το μωσαϊκό της φύτευσης. Σχεδιάζεται 
ως ένα ενιαίο τοπίο ιδιαίτερου χαρακτήρα που αγγίζει τη θάλασσα, κάνοντας χρήση νέων 
τεχνολογιών με οικολογική και περιβαλλοντική προσέγγιση. Δίνεται ταυτόχρονα έμφαση 
στη διαμόρφωση του νυχτερινού τοπίου της πόλης, στη διατήρηση και εμπλουτισμό του 
φυσικού στοιχείου και στην κοινωνική χρήση του χώρου – ενός χώρου ευέλικτου, ικανού 
να παραλάβει πολλαπλές λειτουργίες και να μετατραπεί σε ζωντανό τόπο αναψυχής και 
πολιτισμού με ταυτότητα και χαρακτήρα.” 
δείτε το σχετικό Video εδώ  

https://www.youtube.com/watch?v=WdyxDh7-HGY&ab_channel=4022architects


Διακρίσεις μελών
από την  Ελένη Τσιριντάνη, μέλος του ΠΣΑΤ:
1ο Βραβείο 
RURAL PATTERNS | ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 
Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης και Μελέτη Πρασίνου

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αικατερίνη Ο. Κεφαλογιάννη, Αρχιτέκτονας, Ελένη Τσιριντάνη, Αρχιτέκτονας - Αρχιτέκτονας 
Τοπίου, Μανώλης Σταυρακάκης, Αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 
Λούση Γεζεκελιάν, Αρχιτέκτονας , Nori ΥukiIshii, Αρχιτέκτονας 
Υδραυλική Μελέτη
Μιχαήλ Παρασκεύοπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Μ. Παρασκεύοπουλος & Συνεργάτες 
Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Γιώργος Δημητρακάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρόμων του κέντρου 
της Κατερίνης και των πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου. Το όριο μεταξύ αγροτικού και 
αστικού τοπίου και η κλίμακα των αγροτεμάχιων σε σχέση με τα οικοδομικά τετράγωνα 
δημιουργούν έναν αναπάντεχο συσχετισμό και έναν δυναμικό διάλογο.
Ο σχεδιασμός αξιοποιεί τη διαχείριση των όμβριων υδάτων προκειμένου να προστατεύσει 
την πόλη από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και δημιουργεί συνθήκες για βιώσιμους 
φιλικούς προς το περιβάλλον δημόσιους χώρους. 
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει την διαμόρφωση μιας νέας  ενιαίας 
“επιδερμίδας” η οποία καλύπτει όλη  την επιφάνεια επέμβασης. Η νέα επιφάνεια αποτελείται 
από δαπεδοστρώσεις διαβαθμισμένης υδατοδιαπερατότητας που συνθέτουν ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ομβρίων. Σχεδιάζονται τέσσερις διαφορετικοί τύποι 
δαπεδόστρωσης από γρανίτη που διαχωρίζονται μεταξύ τους χρωματικά και από τον βαθμό 
υδατοδιαπερατότητας. 
Το υφιστάμενο σύστημα φυτεύσεων αξιολογείται, εξυγιαίνεται και εμπλουτίζεται. Τα νέα 
δένδρα εναρμονίζονται με την βασική ιδέα της πρότασης, βελτιώνουν το μικρόκλιμά και 
προσφέρουν ποικιλία, χρωματικές εναλλαγές και αίσθηση εποχικότητας στην καθημερινότητα 
της πόλης. Ο σχεδιασμός προβλέπει  την προσβασιμότητα για όλους ενώ ενισχύει την χρήση 
των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης.
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Δραστηριότητες μελών 
Από την Ελένη Τσιριντάνη, μέλος του ΠΣΑΤ:
Τεχνολογία του Τοπίου και Σχεδιασμός Φυτεύσεων
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δείτε περισσότερα εδώ 

Ο σχεδιασμός τοπίου αποτελεί ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο εργασίας. 
Ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες και επαγγελματίες αντιλαμβάνονται την ανάγκη επιμέλειας 
του υπαίθριου χώρου ως ζωτικού τμήματος της καθημερινής ατομικής και συλλογικής ζωής.
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές 
της δημιουργικής διαδικασίας και τις διαθέσιμες τεχνολογικές εφαρμογές για μια επιτυχημένη 
επέμβαση σ’ έναν υπαίθριο χώρο. 
Το πρόγραμμα εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις έννοιες του σχεδιασμού τοπίου και 
τους εξοικειώνει με τις παραμέτρους που πρέπει να επισημαίνουν, να γνωρίζουν και να 
αξιοποιούν για μια επιτυχή διαμόρφωση εξωτερικού χώρου. Το πρόγραμμα διαθέτει ποικιλία 
αναφορών που βοηθούν στην κατανόηση και αφομοίωση των απαραίτητων εννοιών, ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να μπορεί να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα 
σχεδιασμού του τοπίου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με σπουδές σε 
συναφές αντικείμενο.
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Δραστηριότητες μελών
Από την Ελένη Τσιριντάνη, μέλος του ΠΣΑΤ:
Αρχιτεκτονική Μεσογειακών Φυτεύσεων 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δείτε περισσότερα εδώ 

Φαινόμενα όπως η έλλειψη υδάτινων πόρων, η κλιματική αλλαγή και η ολοένα αυξανόμενη 
ανάγκη για διαμορφώσεις πρασίνου με βιώσιμο και αειφόρο χαρακτήρα φέρνουν στην 
επικαιρότητα την ανάγκη ένταξης ενδημικών δένδρων και φυτών στον σχεδιασμό.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στον τρόπο σχεδιασμού 
φυτεύσεων με φυτικές ποικιλίες που ανήκουν στη μεσογειακή χλωρίδα. Ειδικότερα, μέσα από 
την προσφορά ειδικών γνώσεων σχετικά με την αξιοποίηση, τη διάταξη και την ιεράρχηση 
των φυτικών ποικιλιών οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με τη δημιουργική 
διαδικασία σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, γίνεται η παρουσίαση της δημιουργικής προσέγγισης με τρόπο 
οργανωμένο και μεθοδικό των φυτεύσεων με μεσογειακές ποικιλίες. Παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι τρόποι διάταξης των φυτών ανάλογα με το μέγεθος και την υφή, ώστε να 
προκύψει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, εργαζόμενους 
στον τομέα της κηποτεχνίας και σχεδιαστές τοπίου. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Dhyy_YW1nk
https://www.youtube.com/watch?v=uVJNjYSY0Xk


Βράβευση μέλους: 
Νέλλα Γκόλαντα, επίτιμο μέλος ΠΣΑΤ

Με χαρά πληροφορηθήκαμε τη βράβευση της κας Νέλλας Γκόλαντα,
επίτιμου μέλος του ΠΣΑΤ, από τα Archisearch Lifetime Achievement Awards που τιμούν 
3 σημαντικές γυναίκες της ελληνικής αρχιτεκτονικής, την Σέβα Καρακώστα, την Μάρω 
Καρδαμίτση-Αδάμη και την Νέλλα Γκόλαντα, σε Ημερίδα για το Interior Design και την 
Αρχιτεκτονική, την Τετάρτη 15 Ιούνιου 2022.
Δείτε εδώ το αφιέρωμα στην κα Γκόλαντα καθώς και περισσότερα για την Ημερίδα εδώ 
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_Δημοσιεύσεις:
Eleftheraki, G. & Andreopoulou, R.-M., (2020). “Area of Aphrodite’s Sanctuary in Aphaea 
Skaramangas, Attica: Proposal of Landscape Design to Enhance the Archeological and His-
torical Area”, The ECTP-CEU Young Planners Workshop 2020 e-book, pp 67-84.
_Συμμετοχή σε Συνέδρια:
Ελευθεράκη, Γ. & Ανδρεοπούλου Ρ-Μ (2022). “Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάδειξης της 
περιοχής του Ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά σε πολιτιστικό πόλο έλξης”, 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Χωρικός 
και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», Βόλος, 29/9-2/10/2022.
Ελευθεράκη, Γ. & Βισίλια Α. Μ., (2022).“Διαμόρφωση αγροτουριστικού τοπίου στον 
παραθαλάσσιο οικισμό Έξω Βαθύ Αστυπάλαιας”, 30o Συνέδριο της ΕΕΕΟ, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 9-12/5/2022.
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Δημοσίευση σε συνέδριο: 
Ι.Α. Τσαλικίδης και Όλγα Μπακιρτζή 
Το επίτιμο μέλος του ΠΣΑΤ, ομότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής τοπίου του Α.Π.Θ. 
I.A. Τσαλικίδης και η Όλγα Μπακιρτζή, Γενική Γραμματέας του ΠΣΑΤ συμμετείχαν στο 
διεθνές συνέδριο με τίτλο “FUTURE HISTORY: Teaching history in landscape schools” το 
οποίο διοργανώθηκε από το University of Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου στις 8 & 9 
Σεπτεμβρίου 2022. Η ανακοίνωση τους είχε τίτλο “Διδάσκοντας ιστορία της αρχιτεκτονικής 
τοπίου στην Ελλάδα - προκλήσεις και ευκαιρίες”. Με την εμπειρία διδασκαλίας της ιστορίας 
της αρχιτεκτονικής τοπίου στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ., από 
το 2003, αναφέρθηκαν στην προσέγγιση του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου 
και επισήμαναν τις διαδικασίες κατανόησης και τους αντιληπτικούς προβληματισμούς 
των φοιτητών σε αυτό. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στην αντιπαράθεση ιστορικών 
γεγονότων, επιρροών και αλληλεπιδράσεων ανά την υφήλιο, σε διαφορετικά μήκη και 
πλάτη ώστε να καταστεί δυνατή η θεώρηση κάθε ιστορικού αποτυπώματος σε σχέση με 
την αντίστοιχη χρονική συγκυρία στην χώρα μας. Η ιστορία της αρχιτεκτονικής τοπίου 
προσεγγίζεται μέσα από απτά παραδείγματα έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, αρχιτεκτονικής, 
τέχνης αλλά και εκτενή αναφορά στα κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά δεδομένα της 
κάθε ιστορικής περιόδου.

δραστηριότητα νέου μέλους:
Γωγώ Ελευθεράκη 
_Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2019 Εργασίας Νέου Επιστήμονα για 
την εργασία ανάπλασης πολιτιστικού τοπίου: “Πρόταση ανάδειξης της περιοχής του Ιερού 
της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά”.
_Βραβείο για την πρόοδο επιστημών και τεχνών 2020 από το Θωμαΐδειο Κληροδότημα 
για την εργασία: “Area of Aphrodite’s Sanctuary in Aphea Skaramangas, Attica: Proposal of 
Landscape Design to Enhance the Archeological and Historical Area” (6/2022).
_Φιναλίστ (short listed) με το έργο: «Solomon “Sol” LeWitt in the box» στο Διαγωνισμό 
Σχεδιασμού «Out of the box...in a box» και συμμετοχή στην έκθεση (8-21/11/2022). 
Διοργάνωση 100% Hotel Show & Archetype.gr .

Σκίτσο: Γωγώ Ελευθεράκη 

https://www.archisearch.gr/women-in-architecture/eww-2022-archisearch-lifetime-achievement-awards/
http://esw.gr/
https://www.sheffield.ac.uk/landscape/events/future-history-teaching-history-landscape-schools/proceedings
https://www.sheffield.ac.uk/landscape/events/future-history-teaching-history-landscape-schools/proceedings


Oμάδα Εργασίας
Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία 

Η ομάδα εργασία που ξεκίνησε το 2019 και αποτελείται από πολλά μέλη του συλλόγου και 
φίλους,  παρήγαγε ένα συλλογικό έργο που αριθμεί 30 μελέτες περίπτωσης και που είναι σε 
τελική επεξεργασία για έντυπη ή /και ψηφιακή έκδοση.  Στην ομάδα επιμέλειας εκτός από 
Λένα Αθανασιάδου και Κατερίνα Γκόλτσιου ειναι πλέον και η Όλγα Μπακιρτζή. 
Υποστηρικτής της προσπάθειας το ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, που διατίθεται να 
παρέχει ηθική και χρηματική υποστήριξη.

Από την συνάντηση της ομάδας 
επιμέλειας στην Αθήνα (4/2/2023), 
Κατερίνα Γκόλτσιου, Όλγα Μπακιρτζή 
και Λένα Αθανασιάδου 
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Ο ΠΣΑΤ υποστηρικτής δρώμενων, εκδηλώσεων κ.ά. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου υποστήριξε  τη διάλεξη του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου Christian Tschumi, εκπροσώπου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου της Ελβετίας  
στη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLΑ Europe Delegate) που οργανώθηκε 
από το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ. 
Επιπλέον, η Πρόεδρος Λένα Αθανασιάδου ξενάγησε τον κο Tschumi σε έργα τοπίου της 
Θεσσαλονίκης. 
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Αριθμός μητρώου της ΙFLA Europe 
Aγαπητά μέλη του ΠΣΑΤ,
Σας παροτρύνουμε να εγγραφείτε στο μητρώο μελών της IFLA Europe εδώ
Μία νέα συνθήκη για τα μέλη των εθνικών συλλόγων, που παρέχει ευκαιρίες για αξιοποίηση 
τους, από την IFLA Europe σε πιθανά μελλοντικά project/μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου και 
ερευνητικά προγράμματα!
Θα χρειαστείτε το αριθμό μητρώου σας (αυτόν που σας δόθηκε με την εγγραφή σας στον 
ΠΣΑΤ), σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, γράψτε στο info@phala.gr και η Γενική Γραμματέας 
κα Όλγα Μπακιρτζή θα σας τον γνωστοποιήσει άμεσα.

Ετήσια δραστηριότητα ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ συνεδρίασε 8 φορές το έτος 2022:
6 και 24 Φεβρουαρίου, 26 Μαΐου, 19 Ιουλίου, 21 Οκτωβρίου, 16 και 23 Νοεμβρίου 
2022, 8 Δεκεμβρίου 2022.  

δείτε εδώ συνοπτική αναφορά στην ετήσια δραστηριότητα του ΠΣΑΤ

Στόχος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Tοπίου, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο, 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.

Η παρακάτω κάρτα δημιουργήθηκε από τον 
Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
Κωνσταντίνο Χούντα.  
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