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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση – ανοιχτό 
σεμινάριο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 
του ΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας).  
 
Η εκδήλωση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων του εν λόγω Τμήματος, που 
αφορούν σε διαλέξεις ειδικών επιστημόνων & εταιρειών από τον κλάδο του ξύλου και 
επίπλου της χώρας αλλά και της αλλοδαπής, και παρουσιάσεις-διαλέξεις σε καθηγητές και 
σπουδαστές ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή & τη βιομηχανία. 
 
Το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν διάρκειας 2 ωρών και έγινε από τη βιομηχανική εταιρεία 
R&D Chimar Hellas SA η οποία είναι ελληνική εταιρεία με τεχνογνωσία σε ρητίνες με βάση 
τη φορμαλδεΰδη που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε 37 κράτη. Η εν 
λόγω εταιρεία έχει έντονη δράση σε εφαρμοσμένη έρευνα και προγράμματα της Ε.Ε., καθώς 
και τεχνολογικά projects. 
 
 
 
 
 
Ειδικός ομιλητής της εκδήλωσης, μετά από πρόσκληση του Καθηγητή Γ. Μαντάνη, ήταν ο 
Χημικός μηχανικός της εν λόγω εταιρείας MSc κ. Πασχάλης Τσιρογιάννης, με θέμα:  τη 
συγκόλληση του ξύλου, τα ρητινικά συστήματα και τις τεχνολογίες στον τομέα των 
συγκολλημένων προϊόντων ξύλου.  
 
Αρχικά έγινε ξενάγηση του κ. Τσιρογιάννη, στους χώρους και τα εργαστήρια του Σ.Τ.Ξ.Ε. 
από τα μέλη ΕΠ κ. Γ. Νταλό και τον νέο Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Γ. Μαντάνη, και 
ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών και τις δράσεις του εν λόγω Τμήματος ΤΕΙ. Μετά 
ακολούθησε η διάλεξη στο αμφιθέατρο. Την διάλεξη (που έγινε στα πλαίσια της Α.Π. του 
μαθήματος «Προϊόντα χημικής τεχνολογίας ξύλου») παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 
30 σπουδαστές του Τμήματος, από όλα τα εξάμηνα, καθώς και οι καθηγητές κ.κ. Γ. Νταλός, 
Σωτ. Καραστεργίου, Μιχ. Σκαρβέλης, Κ. Κακάβας, Ι. Ντιντάκης, Γ. Μπόθος, και οι 
εργαστηριακοί συνεργάτες κ.κ. Δ. Μπιρμπίλης, Α. Σιδεράς και Δ. Κοντοκώστας.  



 

      
Ο κ. Τσιρογιάννης κατά την παρουσίαση του στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. (19-12-2012) 

 
Ο κ. Τσιρογιάννης αναφέρθηκε στις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες συγκόλλησης και 
προϊόντα του εξειδικευμένου αυτού τομέα προϊόντων ξύλου, ανέπτυξε την παρούσα 
κατάσταση στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό και παρέθεσε παραδείγματα εφαρμογής 
και δοκιμές trouble-shooting σε ξένες βιομηχανίες ξύλου, που είχαν διδακτικό χαρακτήρα για 
τους σπουδαστές του εν λόγω Τμήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με πολλές ερωτήσεις από το 
κοινό, καθώς και με σειρά παρουσίασης διαφόρων δειγμάτων ρητινών της εταιρείας. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν: http://www.chimarhellas.com/  
 
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ευχαριστεί 
θερμά την Chimar Hellas SA για την παρουσίαση αυτή και τη χρήσιμη αλληλεπίδραση. 
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