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Συντονισμός: Δρ. Γ. Νταλός & Δρ. Γ. Μαντάνης 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – HAPPENING (28.05.2013) 
 

Happening «Εμπειρίες μελών ΕΠ από εκπαιδευτικά ταξίδια» 
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του τμήματος το 2ο happening του Α.Ε., που 
αφορούσε παρουσιάσεις καθηγητικών μελών ΕΠ, και εμπειρίες / feedback από εκπαιδευτικά 
ταξίδια εσωτερικού & εξωτερικού. Την ωραία εκδήλωση μιας ώρας παρακολούθησαν 100 
περίπου φοιτητές, και 12 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΡΔΙΠ και ΕΤΠ του τμήματος. Οι 
παρουσιάσεις (άτυπες), έγιναν όλες σε powerpoints και είχαν στόχο αφενός μεν τη διάχυση 
της γνώσης και των εμπειριών, αλλά σαφώς είχαν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
 

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες: 
 

Μαντάνης Γ., «Εμπειρίες από ημερίδα στο ΤΕΙ Πειραιά». Παρουσιάστηκαν οι θετικές 
εντυπώσεις που υπήρξαν σε τμήμα της Σχολής ΣΤΕΦ στο ΤΕΙ Πειραιά, παρουσία 250 
φοιτητών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων. Τα οφέλη, για το τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε., όπως 
παρουσιάστηκαν είναι πολλαπλά. Οι τεχνικές εισηγήσεις ήταν των κ. Μαντάνη & Σκαρβέλη. 
 

Νταλός Γ., «Επίσκεψη στην έκθεση LIGNA του Αννόβερου». Χρήσιμη επίσκεψη, με πολλές 
επαφές και γνωριμίες, για τα μέλη Γ. Νταλό – Μ. Σκαρβέλη, από το τμήμα. Έγινε σύντομη 
ενημέρωση από τον εισηγητή 2 νέων τεχνολογιών που αφορούν νέα υλικά. Έγιναν επαφές 
των μελών ΕΠ και με τις 2 ελληνικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στη Ligna.  
 

Σκαρβέλης Μιχ., «Επίσκεψη σε έκθεση κουφωμάτων στην Κων/πολη». Μοναδική επίσκεψη 
8 μελών του Τμήματος!! Επαφή με την αγορά επίπλου και ξύλου της γειτονικής χώρας. Νέες 
προοπτικές, όπως τέθηκαν εμφατικά από τον εισηγητή, για το μέλλον σε σχέση και με το 
ΕλληνοΤουρκικό Επιμελητήριο. Έγιναν επαφές των μελών με τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
εξάγουν στην Τουρκία. Επίσκεψη τουριστική σε Πατριαρχείο και Αγ. Σοφιά. 
 

Νταλός Γ., «Ανάπτυξη συνεργασίας με το Παν/μιο της Πρίστινα». Σημαντική επίσκεψη του 
κ. Νταλού στη χώρα του Κοσόβου. Επαφές με το Παν/μιο και το αντίστοιχο τμήμα Ξύλου 
της χώρας. Επαφές και προοπτικές συνεργασίας με τα μέλη ΔΕΠ και ανταλλαγές φοιτητών ή 
συμμετοχή σε θερινό σχολείο. Πολύ μεγάλες οι τεχνολογικές δυνατότητες, ειδικά σε 
συνεργασία στο αντικείμενο του Σχεδιασμού επίπλου & αντικειμένων, όπου υπάρχει κενό και 
έλλειψη τεχνογνωσίας στο Παν/μιο αυτό.  
 

Ντιντάκης Ι., «Συμμετοχή στην b2b Athens». Επαφές με επιχειρήσεις στο forum αυτό. 
Μεταφορά γνώσης και ενημέρωση, από Ι. Ντιντάκη, των δυνατοτήτων που υπάρχουν για 
συνεργασίες στο μέλλον. Δύο ξένες εταιρείες, από Ιταλία και Κύπρο, έκλεισαν ραντεβού, και 
σύντομα θα επισκεφτούν το τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. για συζητήσεις, και γνωριμία με το ΕΠ. Χρήσιμη 
επίσκεψη. 
 

Κακάβας Κ., «Παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο στην Κων/πολη». Μεταφορά γνώσης και 
ενημέρωση από κ. Κων. Κακάβα. Παρουσιάστηκαν ορισμένα αποτελέσματα, και επίσης οι 
συμμετοχές ομάδας ερευνητών σε διεθνές συνέδριο της Κων/πολης.  
 

Αυτή είναι μια «καλή πρακτική» του τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. (εισηγητής: κ. Γ. Νταλός), και θα 
συνεχιστεί από τον Οκτώβριο 2013! με περισσότερες εμπειρίες και νέα! 


