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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Αναστασία γεννήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 

το 1997. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου από το ΑΠΘ (2005). Η 

διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ υπό την επίβλεψή της καθ. Μ. 

Ανανιάδου - Τζημοπούλου, στο γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός υπαίθριων χώρων, 

με τίτλο 'Ανάκτηση, Αξιοποίηση, Αποκατάσταση τοπίων εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου' (2014). 

Ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. 

Από το 2005 διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Αρχιτεκτονική Τοπίου' του ΑΠΘ, με αντικείμενο τον 

σχεδιασμό τοπίου και αστικών υπαίθριων χώρων, καθώς και την αποκατάσταση τοπίου. Συμμετέχει επίσης 

στη λειτουργία, στη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, καθώς και στον σχεδιασμό και την επιμέλεια 

εκδόσεων του και συχνά ως συντελεστής στις ευρύτερες δραστηριότητες με τις οποίες αυτό καθιερώνεται. 

Έχει διδάξει, ως εντεταλμένη διδάσκουσα, μαθήματα του επιστημονικού πεδίου ‘Αρχιτεκτονική Τοπίου’, στο 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2018-2019). Από το 2019 μέχρι και σήμερα 

διδάσκει ως εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ Αστικό Σχεδιασμό, 

Πολεοδομικό Σχεδιασμό και Σχεδιασμό Τοπίου Αστικών Υπαίθριων Χώρων. Έχει πολλαπλές συμμετοχές σε 

ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ, συνέδρια και εκθέσεις.  

Είναι Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ). 

Είναι μέλος του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, της Μόνιμης Επιτροπής 

Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ (2018-2019), του ΕΙΑ και συμμετείχε ως μέλος σε κριτικές επιτροπές 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  

Το 2009 ίδρυσε με τη Βανέσσα Τσακαλίδου το γραφείο 40.22.Architects, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Ασχολούνται με τον σχεδιασμό δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, το σχεδιασμό τοπίου, καθώς και με το 

σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και εκθέσεων και εικαστικών έργων. Το ερευνητικό και εφαρμοσμένο τους 

έργο έχει παρουσιαστεί σε πολυάριθμα συνέδρια και διαλέξεις, σε εκθέσεις, καθώς και σε ελληνικές και 

διεθνείς εκδόσεις, περιοδικά και ιστότοπους και έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Τo 2014 

τα μέλη του γραφείου 40.22.Architects ιδρύουν τη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα ‘Akalyptos SKG’, η 

συνολική δράση της οποίας παρουσιάστηκε σε συμπόσιο και έκθεση στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας, 

κατά τη 15η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής LaBiennale di Venezia.  

 

 

 

 


