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Ενημερωτικό δελτίο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΡΧ ΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΤΟΠΙΟΥ

2ο Τεύχος

Σε αυτό το τεύχος

Δεκέμβριος 2016

“Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Π.Σ.Α.Τ. που συστήθηκε τον Ιανουάριο του 2016, 
κατέληξε σε μια σειρά δράσεων και στρατηγικών κατευθύνσεων για την επόμενη 
διετία. Παράλληλα, ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων - ομιλιών με στόχο τη γνωριμία 
των μελών με το νέο διοικητικό συμβούλιο’’.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
Παναγή Τσαλδάρη 27 & Δ. Ψαθά 10, Μελίσσια

T-F: 210 6136246 / 6974735648
E: info@phala.gr
URL: www.phala.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Μένια Μπασιάκου - Αρχιτέκτων Τοπίου

bassiakoumenia@gmail.com

Ευχές

Με τις καλύτερες ευχές 
για μια νέα, δημιουργική χρονιά 

γεμάτη όμορφα τοπία
το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Κατερίνα Γκόλτσιου
Αντιπρόεδρος: Ζωή Καρακινάρη
Γ. Γραμματέας: Ανδρέας Νάσσος
Ταμίας: Εύα Παπαδημητρίου
Μέλος: Αγγελική Παρασκευοπούλου
Μέλος: Xάρης Παπαϊωάννου
Μέλος: Tζούλια Τζώρτζη

Οι δράσεις του 
συλλόγου 
[Οκτώβριος-Δεκέμβριος]

Συμμετοχή στην 27η 

Γενική Συνέλευση της 
IFLA Europe

Ecoweek 2016

Βραβεύσεις μελών

Αποχαιρετισμός στη 
Μιράντα Βαζάκα
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Ο Νοέμβριος έφερε έναν φρέσκο αέρα ιδεών και 
συνεργασίας στην Θεσσαλονίκη, με επαγγελματίες και 
ερευνητές της αρχιτεκτονική τοπίου και της πράσινης 
ανάπτυξης των πόλεων, να συμμετέχουν στο Διεθνές 
συνέδριο και τα Εργαστήρια Βιώσιμου σχεδιασμού 
της ECOWEEK 2016. Για περίπου πέντε ημέρες, 
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο συνεργάστηκαν για 
να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα του αστικού ιστού 
της πόλης και όχι μόνο.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν αρκετοί 
Αρχιτέκτονες Τοπίου. Ειδικότερα, στο εργαστήριο 
W9 με θέμα ROSS: Readapting open spaces to 
serve, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου και μέλος του 
Π.Σ.Α.Τ., κος Παναγιώτης Παράσχου της kopa3ka- 
παρουσίασε το θέμα των άναρχων διαδρόμων των 
μεγαλουπόλεων, που μπορεί να επιλυθεί ουσιαστικά 
μόνο με τη συμβολή του κλάδου μας. Στο πνεύμα 
της διεπιστημονικής συνεργασίας, κατά τη διάρκεια 
του 3ημερου εργαστηρίου, πλήθος διακεκριμένων 
συναδέλφων- επισκεπτών προσέφεραν την 
εμπειρία και γνώση τους στους εμπλεκόμενους του 
workshop. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με την Αντιπρόεδρο του Π.Σ.Α.Τ., κα Ζωή 

Καρακινάρη για την ορθή ανάπτυξη μιας βιώσιμης 
λύσης επί του θέματος, το Διδάκτορα Dastid Ferrati 
του Πανεπιστημίου του Τόκιο να προσφέρει μια άλλη 
ματιά στη λειτουργικότητα ανοιχτών χώρων, αλλά και 
με νέους Αρχιτέκτονες, Designers και καλλιτέχνες με 
πρακτικές γνώσεις στις αστικές αναπλάσεις.
Υπεύθυνη της διοργάνωσης της Ecoweek Thessaloniki 
ήταν η κα Δέσποινα Κουινόγλου, μεταπτυχιακός 
Αρχιτέκτονας Τοπίου στο ΑΠΘ που σε συνεργασία με 
μια ομάδα νέων επαγγελματιών του πολυτεχνικού 
κλάδου κατάφεραν και διοργάνωσαν ένα υψηλού 
επιπέδου γεγονός με πολύ λίγους πόρους και πολύ 
εθελοντική εργασία. 

Εργαστήρια Βιωματικού Σχεδιασμού της Ecoweek 2016

συμμετοχή μελών του συλλόγου 
στην Ecoweek 2016 στη 

Θεσσαλονίκη
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