Αναστασία Νικολογιάννη :
Η Αναστασία Νικολογιάννη, γεωπόνος Γ.Π.Α. Μ.Sc. και αρχιτέκτων τοπίου M.A.
είναι υποφήφια διδάκτορας στο Birmingham City University πάνω στον τομέα της
αρχιτεκτονικής τοπίου. Εξετάζοντας έργα μεγάλης κλίμακας, μελετά το ρόλο του
αειφορικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε συνδιασμό με την κλιματική αλλαγή
και τις επεμβάσεις στο τοπίο. Σε συνεργασία με τον οργανισμό Climate-KIC είναι
πιστοποιημένη επαγγελματίας για την ομαλή μετάβαση σε μία κοινωνία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα.

Αγγελική Παρασκευοπούλου:
Η Δρ. Αγγελική Παρασκευοπούλου, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του
Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ως
αρχιτέκτονας τοπίου και γεωπόνος με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση
χώρων πρασίνου συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κήπου και η έρευνά της
στοχεύει στον αειφόρο σχεδιασμό υπαίθριων χώρων.

Αντρέας Νάσσος :
Ο Αντρέας Νάσσος είναι Γεωπόνος και Αρχιτέκτων Τοπίου. Ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου δραστηριοποιήθηκε και επαγγελματικά τα
τελευταία χρόνια. Από το φθινόπωρο του 2016 μετέφερε την δραστηριότητά του
στην Αθήνα όπου κατοικεί και εργάζεται. Είναι Γενικός Γραμματέας του
Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου.

Bέκκος Κορνήλιος:

Ο Βέκκος Κορνήλιος είναι Γεωπόνος ,Βιοτεχνολόγος του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται στον χώρο διαχείρισης οργανικών
αποβλήτων εισάγοντας νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία με έμφαση στην
κομποστοποίηση και ξήρανση βιοαποβλήτων. Πέραν του εμπορικού υπάρχει και
η ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με Ελληνικά και
Αλλοδαπά πανεπιστήμια με στόχο την ανάδειξη της αξίας των παραγομένων
προϊόντων από τα βιοαπόβλητα

Γεώργιος Κομιανός:
Φοίτησε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε την
πανεπιστημιακή του εκπαίδευση με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο
του Wageningen της Ολλανδίας, Εργάσθηκε ως γεωπόνος για πέντε χρόνια σε
Ολλανδική εταιρεία . Το 2003 ίδρυσε την Anthesis με έδρα την Κηφισιά. Μία
από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που εισάγουν ωφέλιμα έντομα για
καλλιέργειες και χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους στη φυτοπροστασία και
τη συνολικότερη προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Από το
2009 έχει αναπτύξει την διάδοση αυτών των καινοτόμων μεθόδων σε γειτονικές
χώρες καθώς και τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Δυτική Ευρώπη.
Το 2014, εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κηφισιάς με
αρμοδιότητες Πολιτικού Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πρασίνου του
Καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς-Ν.Ερυθραίας-Εκάλης. Επίσης, εκλέχθηκε
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και με
καινοτόμες δράσεις 2014-2016.

Ειρήνη Τσακίρη:
Η Ειρήνη Τσακίρη είναι γεωπόνος και Αρχιτέκτονας Τοπίου. Αποφοίτησε από
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής) το 2009
και στην συνέχεια ολοκλήρωσε το 2011 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
‘Αρχιτεκτονική Τοπίου’ του ίδιου Πανεπιστημίου. Επίσης, το 2015 απέκτησε
την παιδαγωγική επάρκεια από την ‘Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης’. Τέλος, από τον Οκτώβριο του 2015 εργάζεται
στην κατασκευαστική-εμπορική εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ.

Κατσογιάννη Σταυρούλα:
Η Σταυρούλα Κατσογιάννη, μεγάλωσε μέσα στους
ελαιώνες της
Μεσσηνίας, τοπίο που αγάπησε από μικρή ηλικία και την ώθησε να
σπουδάσει γεωπόνος και να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην
αρχιτεκτονική τοπίου.
Εργάστηκε επί σειρά ετών, με αντικείμενο τις κατασκευές περιβάλλοντος
χώρου ιδιωτικών και δημόσιων έργων αλλά και την παροχή υπηρεσιών
φυτοπροστασίας. Από το 1999 διατηρεί το γραφείο Urban Point, στην
Αθήνα, με αντικείμενο την μελέτη και το σχεδιασμό εξωτερικών χώρων,
καθώς και την διαχείριση του αστικού πρασίνου. Παράλληλα διδάσκει
αρχιτεκτονική τοπίου, σχεδιάζει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά, αγαπά να ξεναγεί και να γνωρίζει στους ανθρώπους τους κήπους και τα πάρκα της Αθήνας.
Συμμετέχει, μελετά, αρθρογραφεί, ταξιδεύει, ξεναγεί, εκπαιδεύει, ενημερώνεται, με στόχο να προσφέρει όσο

μπορεί στην αναβάθμιση του τοπίου που μας περιβάλλει. Οι κήποι της χαρακτηρίζονται από απλότητα,
φυσική ομορφιά, εντοπιότητα, διακρίνονται για τις μυρωδιές τους, τις υφές τα χρώματά τους, τη
χρηστικότητά τους.

Μιχάλης Αναστασιάδης :

Ο Μιχάλης Αναστασιάδης είναι Γεωπόνος απόφοιτος του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων &
Γεωργικής Μηχανικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική
Πολιτική & Διαχείριση. Είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού &
Πρασίνου του Δήμου Σπάρτης.

Γεωργία Γκομώλη:
Η Γεωργία Γκομώλη είναι Γεωπόνος και κάτοχος M.B.A. Έχει εργαστεί επί
σειρά ετών από θέσεις ευθύνης στη πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση
πρωτογενούς παραγωγής . Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών και της
αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών (Integrated Crop Management-ICM και
Integrated Pest Management-IPM). Σήμερα εργάζεται στην εταιρεία
ARYSTA LifeScience στο Τεχνικό Τμήμα με αντικείμενο την αξιοποίηση
της γνώσης, της εμπειρίας και της καινοτομίας για τη προσφορά
ολοκληρωμένων λύσεων φυτοπροστασίας και θρέψης σε όλους τους
εμπλεκόμενους στη διατροφική αλυσίδα.

Σταμάτης Καβασίλης:
Είναι πτυχιούχος και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ. του
Γ.Π.Α. Έχει προϋπηρεσία σε επιστημονικά-ερευνητικά προγράμματα που έχει
υλοποιήσει το Γ.Π.Α. και το Α.Π.Θ., στην επίβλεψη έργων αναδάσωσης, στην
ομάδα μελέτης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), συμβουλευτικές
υπηρεσίες στο Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος» και στον συντονισμό εκπαιδευτικών
έργων του Υ.Π.Ε.Θ.

Κωσταντίνος Τάτσης :
Γεωπόνος, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, CEO της
Τεχνικής Εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. Έχει διατελέσει πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων
Πρασίνου έως το 2006 .

