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Απολογισμός Έργου τ. Προέδρου Τμήματος Γεωργίου Μαντάνη (έτη 2012-2013) 
0 

A. Διοικητικό έργο στο Τμήμα   
 

1. Παρεμβάσεις και επιστολές για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», επιστολή σε κ. Υπουργό Παιδείας (link) και 
Βουλευτές, διαμαρτυρία για την αλλαγή τίτλου του Τμήματος (σειρά από δράσεις, παρεμβάσεις 
σε ΜΜΕ και λοιπές ενέργειες) (link). Διατήρηση του αρχικού τίτλου Σ.Τ.Ξ.Ε. στο Τμήμα (Μάρτιος 
- Απρίλιος 2013) ως τελικό αποτέλεσμα (link). Υποστήριξη του Τμήματος και επιστολές από 
φορείς επιχειρήσεων ξύλου & επίπλου της χώρας για το μείζον αυτό θέμα (1, 2, 3, 4, 5). 

2. Οργάνωση και γενική διοικητική διάρθρωση του Τμήματος (κατανομή θέσεων και χώρων 
ευθύνης). Κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλα τα μέλη ΕΠ, ΕΡΔΙΠ και ΕΤΠ του Τμήματος (link). 

3. Οργάνωση και διαμόρφωση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για τα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

4. Διαμόρφωση πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου Προέδρου Τμήματος, για όλα τα διοικητικά θέματα 
και έγγραφα. Ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

5. Συντονισμός ενεργειών και εργασίες για πλήρωση προδιαγραφών και απαιτήσεων του Τεχνικού 
ασφαλείας και Ιατρού εργασίας, στο Τμήμα κατά το ΑΕ 2013-14. Ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

6. Υλοποίηση και οργάνωση της διαδικασίας προκήρυξης, αξιολόγησης και πρόσληψης των 
Υποτρόφων ΤΕΙ στο Τμήμα, κατά το ΑΕ 2013-14. 

7. Πρωτόκολλα: νέο πρωτόκολλο τελετής ορκωμοσίας, νέο πρωτόκολλο βραβεύσεων πτυχιακών 
εργασιών (link). 

8. Κοινωνική λογοδοσία: α) δημόσια έκθεση απολογισμών δραστηριοτήτων των μελών ΕΠ κάθε 
ακαδημαϊκό έτος (link), β) αποστολή newsletters του Τμήματος σε τοπική κοινωνία, ακαδημαϊκή 
κοινότητα του ΤΕΙ, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις ξύλου-επίπλου, κ.α. (link). 

9. Διαφάνεια στη διοίκηση: κοινοποίηση ανοιχτή σε όλα τα μέλη Τμήματος όλων των πρακτικών 
Συμβουλίου και Συνέλευσης Τμήματος, κατά τα ΑΕ 2012-13 και 2013-14.  

10. Μερικός συντονισμός, τον Νοε. 2013, της εφαρμογής διαδικασίας ISO στο Τμήμα με κατανομή 
έργου και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων - υποδειγμάτων στα μέλη. 

11. Καταγραφή (αρχείο): συντονισμός έργου καταγραφής ολικού μηχανολογικού και εργαστηριακού 
εξοπλισμού, καθώς και υλικών και επίπλων του Τμήματος (Δεκ. 2013). 

12. Εξασφάλιση για το Τμήμα δύο ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης, έναντι ατυχημάτων, για κάλυψη 
όλου του προσωπικού και φοιτητών, για τα ΑΕ 2012-2013 και 2013-2014 (link). 

13. Τακτικές, σχεδόν εβδομαδιαίες, συναντήσεις και συσκέψεις, κάθε Τρίτη, με όλο το προσωπικό 
ΕΠ του Τμήματος και τα μέλη ΕΡΔΙΠ και ΕΤΠ για συζήτηση όλων των θεμάτων του Τμήματος - 
ανταλλαγή απόψεων και αποφάσεις από κοινού. 

14. Συντονισμός έργων διακόσμησης εκθεσιακού χώρου του Τμήματος, γραφείου Προέδρου, και 
διαμόρφωσης νέας αποθήκης υλικών, εργασιών επισκευής αποχετευτικού δικτύου και δικτύου 
όμβριων υδάτων, δενδροφύτευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (με Φ. Παπαντώνη). 

 

Β. Ακαδημαϊκό έργο & λοιπές ακαδημαϊκές δράσεις για το Τμήμα  
 

1. Ιδία πρωτοβουλία και οργάνωση της ιστοσελίδας του τμήματος: νέα ιστοσελίδα επιλεγμένων 
πτυχιακών εργασιών (link), νέα ιστοσελίδα παρουσίασης του τμήματος στην αγγλική γλώσσα 
(link), ιστοσελίδα του προσωπικού του τμήματος (link), και νέα ιστοσελίδα του εργαστηριακού 
εξοπλισμού του τμήματος (link) καθώς και νέα ιστοσελίδα του νέου ερευνητικού εργαστηρίου 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου (link), και αναρτήσεις ανακοινώσεων και «νέων» του 
τμήματος (link). 

2. Οργάνωση Ημερίδας στο Τμήμα (23-05-2013) για θέματα συντήρησης ξύλου και επισκευής 
παλαιών επίπλων και ξύλινων κατασκευών, σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/epistoli-ProedrouTmimatos-pros-YpourgoPaideias.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QTFzh7TfOaU&feature=youtu.be
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/TmimaXylouEpiplou-gia-sxedio-ATHINA.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/epistoli-Panelliniou-Syndesmou-Xyleias.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/epistoli-Syndesmou-Kataskevastwn-Koufwmatwn.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/epistolh.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Epistoli-Epixeirisewn-XE-Karditsas.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Epistoli-Syndesmou-Kataskevastwn-Epiplou.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/organ.php
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-aponomi-aristeiwn-EE-2012.2013.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=669
http://www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/asfalistirio-astikis-efthynis.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php
http://www.wfdt.teilar.gr/en/materials/WFDT.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/people.php
http://www.wfdt.teilar.gr/material/Exoplismos-STEX.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/WST.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/news.php
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(link). Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Μουσείο της πόλης για συνεργασία σε 
τεχνολογικά και σχεδιαστικά θέματα (σύνδεση με τους τοπικούς φορείς) (link). 

3. Οργάνωση και συνεργασία (link) για ανταλλαγή φοιτητών με το Kingdom University of Bahrain, 
School of Architecture and Design (Οκτ. 2013) με θετικά αποτελέσματα για το Τμήμα (link). 

4. Συμμετοχή (με Στ. Αδαμόπουλο) στην οργάνωση και υποβολή πρότασης προς την ΕΕΕ για νέο 
Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου (WST) στο ΤΕΙ/Θ (Οκτ. 2013) (link). 

5. Έρευνα: «Απόψεις αποφοίτων του WFDT που σταδιοδρομούν στην Ευρώπη», ερωτηματολόγια-
απόψεις αποφοίτων του Τμήματος (Δεκ. 2013) (link). 

6. Πρωτοβουλία-υποβολή ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής πρότασης DAAD (από κοινού με Στ. 
Αδαμόπουλο) με το Dept. Holzbiologie & Holzprodukte, Georg-August Universität Göttingen, 
Ιούνιος 2013, εγκρίθηκε τον Δεκ. 2013 (link).  

7. Έρευνα: «Απόψεις των πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου» - 100 ερωτηματολόγια, εντυπώσεις των αποφοίτων για τις σπουδές τους στο Τμήμα 
Σ.Τ.Ξ.Ε. (2012-2013), υπό ανακοίνωση. 

8. Έναρξη συνεργασίας με το Dept. of Forest Biology and Wood Protection Technology, Istanbul 
University (Τουρκία), συμφωνία ERASMUS και ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών και κοινή 
συνεργασία μελών ΕΠ σε έρευνα (link).  

9. Οργάνωση Ημέρας σταδιοδρομίας (09 Δεκ. 2013), για νέους αποφοίτους του Σ.Τ.Ξ.Ε., με 
συμμετοχή επιχειρήσεων (δεν υλοποιήθηκε – 3 επιστολές επιχειρήσεων ελήφθησαν) (link).   

10. Οργάνωση επίσκεψης της κινέζικης βιομηχανικής εταιρείας Shandong Juye Fine Chemical και της 
ελληνικής εταιρείας NTL Chemical Consulting στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. (link). Δράση για κοινή 
ερευνητική συνεργασία. 

11. Σεμινάριο – εκδήλωση στο Τμήμα για τους φοιτητές, από τη βιομηχανική εταιρεία Chimar Hellas 
A.E. για θέματα συγκόλλησης και συγκολλημένων προϊόντων ξύλου (Δεκ. 2012) (link).    

12. Έναρξη συνεργασίας με το Dept. of Forest Products Engineering, SDU University (Τουρκία), 
συμφωνία ERASMUS και ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών. 

 

Γ. Έργο προβολής & εξωστρέφειας του Τμήματος 
 

 

1. Πανελλαδική προβολή και διαφήμιση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 
ΝΕΤ (20-01-2013) (link). 

2. Ειδικό αφιέρωμα (live) για το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. σε πρωϊνή εκπομπή της ΝΕΤ στις 16-01-2013 (με Ι. 
Ντιντάκη). Παρουσίαση του έργου του Τμήματος. Δράση πανελλαδικής προβολής (link). 

3. Οργάνωση και συγγραφή των Newsletters του Τμήματος τα έτη 2012 και 2013 (σύνολο: 6). 
Αποστολή αυτών στο ΤΕΙ/Θ, σε τοπικούς φορείς, σε Παν/μια και ΤΕΙ, σε πλήθος αποδεκτών, 
φορέων του Δημοσίου και σε >3.000 επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου (link). 

4. Συμμετοχή σε διεθνή Ημερίδα για την Αξιολόγηση των ΑΕΙ - ΜΟΔΙΠ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Νοε. 
2012). Παρουσίαση: Καλές Πρακτικές στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε., Δράση προβολής του Τμήματος (link). 

5. Αφιέρωμα για το Τμήμα στις «Θεσσαλικές Επιλογές» (Μάιος 2013), εφημερίδα «Η Ελευθερία» 
της Λάρισας. Πλήρης παρουσίαση για το Τμήμα και το έργο του (link).  

6. Οργάνωση (23-11-2012) της επίσκεψης κ. Προέδρου ΑΔΙΠ Καθ. Κουφουδάκη στο Τμήμα και το 
Παρ/μα Καρδίτσας. Ξενάγηση στα εργαστήρια και επίδειξη του έργου και της αποστολής του 
Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Δράση προβολής, με πολύ θετικές εντυπώσεις (link). 

7. Οργάνωση τεχνικής Ημερίδας στο ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Ξύλο & Ξύλινες 
κατασκευές (19-04-2013), με Μ. Σκαρβέλη. Προβολή για το Ξύλο - δράση εξωστρέφειας (link). 

8. «Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε.: παρούσα κατάσταση» (Οκτ. 2012), μελέτη από κοινού με Ι. Παπαδόπουλο, για 
το status-quo του Τμήματος, τις υποδομές, το έργο και τη σημερινή κατάστασή του (link). 
Εργασία καταγραφής της κατάστασης του Τμήματος: υλικό που αξιοποιήθηκε από το Τμήμα. 

http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=624
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/mnimonio-synergasias.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Deltio-typou-KU-Bahrain.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/KUBahrain-students-letter-to-WFDT.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/lab-WST.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/WFDT-grads-at-EU.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DAAD-2013.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Mantanis-et-al-2014.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Epistoli-Proedrou-Epixeiriseis-Dek.2013.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-Shandong-NTL-visit-11.2013.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-parousiasi-ChimarHellas-19.12.2012.pdf
http://idkar.blogspot.gr/2013/01/stex-on-net-1712013.html
http://idkar.blogspot.gr/2013/01/stex-on-net-16113.html
http://www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Mantanis-Synedrio-MODIP-ATEI.Thess-2012.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Sxediazoun-simera-ta-epipla-tou-aurio.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Episkepsi-Proedrou-ADIP-sto-Parartima-TmimaSTEX.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=611
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/STEX-2012.pdf
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9. Επισκέψεις σε πέντε (5) Λύκεια της πόλης της Καρδίτσας, και υποδοχή Λυκείων στο ΤΕΙ (link): 
ενημερώσεις των μαθητών για το Τμήμα, το πρόγραμμα σπουδών και τις προοπτικές του. 

10. Υποστήριξη και προγρ/σμός συμμετοχής του Τμήματος στην έκθεση “Greek Design = Good 
Design” του Ο.Β.Ι. στην Αθήνα. Δράση εξωστρέφειας (link) (οργάνωση από Θ. Μπάμπαλη). 

11. Συνέντευξη Προέδρου για το Τμήμα, στο κλαδικό περιοδικό «Επιπλέον». Δράση προβολής στον 
κλάδο ξύλου και επίπλου. «Θέλουμε τη βιομηχανία δίπλα στο Τμήμα μας», (link) Δεκ. 2012. 

12. Οργάνωση & παρακίνηση των μελών ΕΠ του Τμήματος για πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης 
μαθητών Λυκείου και προβολής του Σ.Τ.Ξ.Ε. (υλοποιήθηκε μερικώς) (link).   

13. Παρέμβαση στην τηλεόραση ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV, για το σχέδιο «Αθηνά», στις 21-03-2013 (link).  

14. Συμμετοχή σε εκπομπή (10-01-2013) της ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV, για τα καυσόξυλα και τα pellets (με Γ. 
Νταλό). Δράση προβολής του Τμήματος στη Θεσσαλία. 

15. Συνέντευξη για το Τμήμα, εφημερίδα «Πρωϊνός Τύπος» της Καρδίτσας (21-10-2012). 

16. Υποστήριξη της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος, www.facebook.com/wfdt.teilar, στο F/B 
(μερική υποστήριξη για δράσεις και έργα του Τμήματος), από κοινού με Θ. Μπάμπαλη. 

17. Παρέμβαση στην εφημερίδα «Έθνος» (08-05-2013), ένθετο «Παιδεία» για το Τμήμα και τη 
διατήρηση του τίτλου του (link). Δράση προβολής. 

18. Πρωτοβουλία: συνεντεύξεις στην εφημερίδα «Η Αλήθεια» (30-3-13) των «μεγάλων» φοιτητών 
του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. (link). 

19. Μελέτη πρωτοετών: συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων (μαζί με Ι. Παπαδόπουλο) 
που αφορούν στους νεοεισακτέους φοιτητές του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. --- από το 2009 (link). 

20. Πρωτοβουλία: πρώτη συνεδρίαση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Τμήμα, ξενάγηση 
και ενημέρωση των Μελών του Συμβουλίου για το Τμήμα, το έργο και τις υποδομές του (link). 

 

 
21.12.2013 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/episkepsi-1ou-Lykeiou-Karditsas.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-OBI-Exhibition-02.12.2103.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Mantanis-synentefxi-Epipleon-ar.59.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-2oSEK-Hrakleiou-Ntintakis-29.01.2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QTFzh7TfOaU&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/wfdt.teilar
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Ena-xrisimo-Tmima-diatirei-ton-titlo-tou.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Alitheia-reportaz-30.03.2013a.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Erevna-prwtoetwn-WFDT-2013.14.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=736

