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ECOWEEK THESSALONIKI 1-7 Nov 2015 

Sustainability in Public Space 
 
Η Ελληνική-διεθνής αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK πραγματοποιεί Διεθνές 
Συνέδριο και εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη, στις 1-7 Νοεμβρίου 
2015. Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο «ECOWEEK, Sustainability 
in Public Space». 
  
Στο πλαίσιο της ECOWEEK, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ παρουσιάζει επιλεγμένες 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. 
 
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πραγματοποιείται έκθεση Έργου του 
Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Περιλαμβάνει μέρος φοιτητικών εργασιών που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, με θέματα μελέτης και σχεδιασμού του 
αστικού υπαίθριου χώρου - τοπίου που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή 
επικαιρότητα και έμφαση σε ζητήματα αειφορίας του αστικού περιβάλλοντος και βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης. Παράλληλα εκτίθενται τα έργα συμμετοχής στο Διεθνή φοιτητικό 
Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2014 “Redesigning the cityscape from the forest to the 
seafront: Tritis Septemvriou Street” που οργάνωσε το ίδιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και διαρκεί μία 
εβδομάδα (1-7 Νοεμβρίου).  
 
Η διοργάνωση της ECOWEEK πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου των 
Τμημάτων Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας ΑΠΘ και σε συνεργασία με τον Δημόκριτο. Το 
συνέδριο και εργαστήρια ECOWEEK φιλοξενούνται από τον ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης. 
 
Το συνέδριο ECOWEEK πραγματοποιείται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στον ΑΚΤΟ 
Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων τοπίου από 
την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία και το Λίχτενσταιν. Το 
συνέδριο έχει την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου 
Αθηνών και της Πρεσβείας της Σουηδίας.  

 
Η Ελληνική-διεθνής αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK ιδρύθηκε στην Αίγινα το 
2005. Η δράση της συντονίζεται από τον ιδρυτή και Πρόεδρό της αρχιτέκτονα και σύμβουλο 
περιβάλλοντος Δρ. Ηλία Μεσσίνα. Σκοπός της ECOWEEK είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος και η προώθηση των αρχών της αειφορίας. Η 
ECOWEEK διοργανώνει εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού, διεθνή συνέδρια και 
προγράμματα ενημέρωσης σε 15 χώρες, ενώ το δίκτυο της ECOWEEK NET έχει μέλη σε 54 
χώρες. 
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, λειτουργεί στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 2003, ως Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 
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Με την ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά του στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας και 
της ενημέρωσης γύρω από ζητήματα σχεδιασμού, αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης του 
αστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί πρωτοπορία για τα ελληνικά 
δεδομένα.  

 
Τα εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού της ECOWEEK, πραγματοποιούνται στις 3-6 
Νοεμβρίου, με θέμα το σχεδιασμό αστικών χώρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου πραγματοιείται η παρουσίαση των προτάσεων των εργαστηρίων. Τα 
εργαστήρια ECOWEEK φιλοξενούνται στον ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης. 

 
Οι διαλέξεις της ECOWEEK είναι δωρεάν και ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Για συμμετοχή στα 
εργαστήρια της ECOWEEK απαιτείται εγγραφή. 
 
Η ECOWEEK στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται από την γεωπόνο Δέσποινα Κουίνογλου, 
φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ. 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή εκ μέρους του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποτελείται από τους 
Μ. Τρατσέλα (Υπεύθυνη), Ε. Αθανασιάδου, Α. Παπαδοπούλου (Υπεύθυνη έκθεσης), Α. 
Μαυρίδου, Β. Χαριστός. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο ECOWEEK στην ιστοσελίδα:  
http://ecoweekorg.wix.com/ecoweekthess2015 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή δράση της ECOWEEK: www.ecoweek.org  
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