
«Καλές πρακτικές» 

 Η εισαγωγή και εφαρμογή τους  

στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  

Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 

 
 

του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, ΤΕΙ Λάρισας 

 
 

«Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:  

μοχλός ανάπτυξης» (Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ/Θ, Θεσσαλονίκη, 30-11-2012) 

                                                                                                                                                                                                                  www.wfdt.teilar.gr    

http://www.wfdt.teilar.gr/


Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 Πρέπει όλα τα Μέλη ΕΠ να επιθυμούν την εφαρμογή των 

      «καλών πρακτικών» στην ακαδημαϊκή μονάδα 

 Πρέπει όλα τα Μέλη ΕΠ να επιδιώκουν την αυτοβελτίωσή τους 

     με έμπρακτο τρόπο βλ. αξιολόγηση, εξωστρέφεια, κινητικότητα  

 

Από το ίδιο το Τμήμα θα πρέπει: 

 

 Να υπάρχουν τάσεις εξωστρέφειας προς την 

      κοινωνία και τις παραγωγικές επιχειρήσεις 
 

 Να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για ανοιχτές δραστηριότητες 

     που να κάνουν το ίδιο το Τμήμα «δεκτικό» σε αλληλεπιδράσεις 
 

 Ευχής έργον είναι να υπάρχουν Μέλη ΕΠ που να έχουν εμπειρίες από 
τον ιδιωτικό τομέα ή/και το εξωτερικό (σημ. αυτό κάνει την εισαγωγή 
των «καλών πρακτικών» ευκολότερη και πιθανότερη!) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           Όλες οι «καλές πρακτικές» που έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται                                     

στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. μπορούν να διαβαστούν αναλυτικά στην παρουσίαση: 
 

 www.teilar.gr/~mantanis/kales-praktikes-tou-Tmimatos.pdf  
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 Οι ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ μέσα σε ένα Τμήμα / ΤΕΙ θα πρέπει να στοχεύουν 
στην οικοδόμηση των ακόλουθων «πυλώνων για την επιτυχία» 

 

 Στην ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και όχι στην εσωστρέφεια όπως στα περισσότερα 
τμήματα ΑΕΙ 

 

 Στην ΑΡΙΣΤΕΙΑ με συγκεκριμένους στόχους (έρευνα & πρωτοτυπίες) 

 

 Στη ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ και το άνοιγμα στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις 

 

 Στη ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ (αυτό θα γίνει πιο επιτακτικό στο μέλλον, έως 2015) 

 

     πρόσθετα δε, 

 

     Στην ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ και στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 
 

 

   

 



 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Άμεση επαφή με τις ελληνικές επιχειρήσεις 

 Αμφίδρομη σχέση & αλληλεπίδραση: σύνδεση με την πράξη 

   

 

Επαφές με τις παραγωγικές επιχειρήσεις 

Εμπειρίες για τους φοιτητές μέσω εκπ/κών εκδρομών 

                      

                     

                  

                                                        

                                           

link 

                                                        

                                           

link 

                                                        

                                           

link 

                                                        

                                           

link 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Deltio_Typou_Lariplast_Cosmos.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Deltio_typou_%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3_COCOMAT_6_7_12_2010.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/deltio_tupou_BARAGKHS_SHELMAN_25_26_ 5_2009.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/episkepsi-3-eidikes-monades-xylou.pdf


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Αμφίδρομη επικοινωνία & νέες συνεργασίες 

 Προβολή του τμήματος στις επιχειρήσεις 

 Σύνδεση με την αγορά εργασίας 

   

 

Οργάνωση συνεδρίων/ημερίδων για τον κλάδο   

Πρωτοβουλίες των μελών ΕΠ για ημερίδες 

          

                                            

                  

Ημερίδα Medwood (2008) 

Σεμινάρια κατάρτισης σε 

επιχ/σεις επίπλου (2006) 

Wood Symposium               TTR 

Centre  Κύπρος (2007) 

Ημερίδα FURNIMA         

Θεσσαλονίκη (2008) 

Ημερίδα Γρ. Διασύνδεσης         

ΤΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2007) 

Ημερίδα ΟΒΙ                   

TΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2007) 

Συνέδριο ΠΟΒΣΚΞ         

ΤΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2010) 

http://www.medwood.gr/conf_08_2.php
http://www.medwood.gr/conf_08_2.php
http://www.eng.ucy.ac.cy/arch/EN/Announcements/Wood_Symposium.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/meeting/15_Empotismos-Furnima-2007.pdf
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http://www.wfdt.teilar.gr/synedria/obii.php
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/anakoinwsi_STEX_SYNEDRIO.doc
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/anakoinwsi_STEX_SYNEDRIO.doc


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Σύνδεση με την αγορά - πολύτιμες αλληλεπιδράσεις & νέα γνώση  

 Ευκαιρίες για πετυχημένα projects & αναγνώριση από τον κλάδο 
 

   

 

Τεχνολογικές συνεργασίες με Επιχειρήσεις & Φορείς  

 Projects εφαρμογής με ελληνικές & κυπριακές εταιρείες    

                                        

Ι                                                         

                  

www.teilar.gr/~mantanis/research.htm     

 Συνεργασίες έρευνας, υποστήριξης & ποιοτικού ελέγχου: 

 AlfaWood AE, Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ, ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ, Bocharini, 

Ακρίτας ΑΕ, Shelman AE, Πίνδος ΑΕ, ΑΒΕΞ ΑΕ, Εφαρμογές ΟΕ, 

Παπαβασιλείου-Method AΕ, Sayerlack AE, EuroTechnica, NANOPHOS AE, 

ΜΕΤΚΑ ΑΕ, ΕΚΕΤΕ-Εθνική Τράπεζα ΑΕ, Άκτωρ Κατασκευαστική, BioAlten, 

EUROCO AE, Maniva, Μαλαβάκης Ξυλεμπορική, NTL Chemical Consulting, 

Chimar Hellas AE, Μεσογειακή ΑΕ, ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ, Wands-Βασίλαινας ΟΕ, 

Plato International BV, Ν & Α. Κρητικός ΟΕ, Υλήεσσα ΟΕ, Ρουχωτάς-

WorldWood Hellas, Καράμαλης Ξυλόγλυπτα, Ρέππος Ξυλοναυπηγείο, 

Καραμήτρος ΟE, ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΕ, Αφοί ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ, ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ, 

ΕΤΕΞΠΟΡΤ ΟΕ, Τσακογιάννης ΟΕ, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, Τσίγκας ΑΕ, ΟΣΚ ΑΕ, 

ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, Βασιλόπουλοι Αφοί & Σία, Αληχανίδης ΑΕ, ΣΙΝΟΣ ΑΕ, 

Προπαλέτ, Biotask AE, ΔΑΡΜΑΚ ΑΕ, Κόϊος ΑΕ, Πλαίσιο ΑΕ, ΕΜΚΑ ΑΕ, 

Αρβανίτης Παρκέτα, EPICOM OE, Κτήμα Γεροβασιλείου ΑΕ, έπιπλα 

Τσιούκας, ΕΤΗΛΚΑ ΑΕ, Parkeform OE, Sachtleben-Hombitec, ΕΚΜΑ 

Furnishings Ltd, G. Theodorou Ltd, Α. Κουνούπης & Υιοι Λτδ, Επιπλώσεις 

Τομάζου & Υιοί Λτδ, XYLO ARTISTICO Ltd, Τάκης Μαραγκός & Υιοι Λτδ, 

CASA ONIRICA LTD, Επιπλοποιία Ζ. Παπακώστα Λτδ, Π. Πιερίδης & Υιοί 

Λτδ, Χυλογλυπτική ετ. Χρ. Ταλιαδώρος & Υιοί Λτδ, BELLA CASA Ltd, FAME 

Furnishings Ltd, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, ΑΦΟΙ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ, TIMOSET –

Σταύρος Τιμοθέου ΛΤΔ, Σ.Κ. Μιχαήλ Ξυλ. Εργ. Λτδ, Σάββας Παυλανάς, 

ARTWOOD Furniture & Decoration Ltd, KLIRCO Furnishing Ltd, Δ..Α. 

ΣΤΡΩΜΑΝ Ltd, Venere Group και πολλούς ιδιώτες. 
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 Μελέτες & πραγματογνωμοσύνες  link 

                                                         

                  

http://www.wfdt.teilar.gr/ereunhtika_programs.php    

http://www.teilar.gr/~mantanis/research.htm
http://users.teilar.gr/~mantanis/deltio-typou-07.02.2011.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/deltio-typou-04.11.2011.htm
http://www.wfdt.teilar.gr/material/neoi_agrotes/xylino_ktirio_gia_agrotikes_efarmoges.pdf
http://www.karditsa-city.gr/web/guest/65;jsessionid=2F83FF2E767EE4BEFFFC3AC5933303A7?p_p_id=62_INSTANCE_TVEn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_62_INSTANCE_TVEn_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_TVEn_groupId=10421&_62_INSTANCE_TVEn_articleId=421222&_62_INSTANCE_TVEn_version=1.0
http://users.teilar.gr/~mantanis/anagnwrisi-xylou.htm
http://www.wfdt.teilar.gr/ereunhtika_programs.php


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Σημαντικές διακρίσεις για τα μέλη ΕΠ & το ίδιο το Τμήμα  

 Καινοτομίες, δράσεις & κορύφωση της αριστείας 

   

 

Συμμετοχές & διεθνή βραβεία   

Δράσεις αριστείας του κάθε Τμήματος  

                   
                              Blog: http://idkar.blogspot.com/    

                  

1ο διεθνές βραβείο στο σχεδιαστή Θ. Μπάμπαλη, 

διεθνής έκθεση TheDieline ΗΠΑ (2010) & πολύ 

σημαντική Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία   

3ο βραβείο στο Θ. Μπάμπαλη διεθνής διαγωνισμός 

βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου (2006) 

Σχεδιαστική διάκριση  Δημήτρη Χαϊδά (2011) link 

    Συμμετοχή στην έκθεση «Τίποτε δεν πάει χαμένο»   

Σχεδιαστικές συσκευασίες από 

την ομάδα του ΣΤΕΞ (12/2011), 

κ. Μπάμπαλης, κ. Ντιντάκης, κ. 

Μακρής & κ. Χαϊδάς  (video) 

3ο διεθνές βραβείο στο σχεδιαστή Δημ. Χαϊδά, 

Animation, διαγωνισμός της Ε.Ε. (2/2012) video 

2ο βραβείο καινοτομίας στο Θ. Μπάμπαλη, ΥΠΑΝ 

βιομηχ. σχέδιο συσκευασίας ελαιολάδου (2007)  

                                                                       

Διάκριση!  

http://idkar.blogspot.com/
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http://www.youtube.com/watch?v=4ejk-_qt9_Q&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=4ejk-_qt9_Q&feature=youtu.be
http://users.teilar.gr/~xylep/Babalis_vravefsi.pdf
http://users.teilar.gr/~xylep/Babalis_vravefsi.pdf
http://users.teilar.gr/~xylep/Babalis_vravefsi.pdf
http://users.teilar.gr/~xylep/Babalis_vravefsi.pdf
http://users.teilar.gr/~xylep/Babalis_vravefsi.pdf
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http://www.ababalis.com/el/work/votrys
http://www.ababalis.com/el/work/bank-of-greece


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Εξωστρέφεια των μελών ΕΠ & διεθνοποίηση 

 Ενθάρρυνση της αριστείας & διεθνή προβολή του Τμήματος           

   

 

Εξωστρέφεια & συνεργασίες στην έρευνα    

Τεχνολογικές συνέργειες με Πανεπιστήμια & ξένες εταιρείες  

                                               
                                          

                  

 

 

Πρόσκληση από Παν/μιο του Πεκίνου link 

 

Εκπαιδευτικό ταξίδι στις Η.Π.Α. link 

 

Εκπαιδευτική άδεια για έρευνα στο ΑΠΘ  link 

 

     

 

 

Ερευνητικές συνεργασίες με 

διεθνείς εταιρείες: 

 

NanoPhos SA  link 

Sayerlack Srl  link 

Plato Intern. BV  link 

NTL Chemical  link 

 

 

 

 

 

Κοινές δράσεις έρευνας: 

 
Παν. Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής  link  

SP Sweden  link  

SD Univ., Turkey  link  

TEI Καβάλας  link 

Univ. of Goettingen link 

West Hungary Univ.  link 

Istanbul Univ.  link 

 

 

 

                                                                                                         

paper I   paper II Editorial Board, journal 

Wood Material Sci. Eng. 

http://users.teilar.gr/~mantanis/BJFU-invitation.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/visit-report-Beijing-2011.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/visit-report-FPL-Madison-2011.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/colour-changes-wood-surface-modified-by-nanoparticulate-treatment.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/deltio-typou-nanotechnology.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Sayerlack-deltio-typou-15.12.2011.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/deltio-typou-29.07.2011.htm
http://users.teilar.gr/~mantanis/deltio-typou-10.01.2011.htm
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-U.Athens.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-SP.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-SDU.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-TEI.Dramas.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-U.Goettingen.pdf
http://www.uniwest.hu/index.php/2370/?&L=4
http://users.teilar.gr/~mantanis/TEI-U.Istanbul.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/nanobased-surface-treatment-effects.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/colour-changes-wood-surface-modified-by-nanoparticulate-treatment.pdf
http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1748-0272&linktype=5


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Εξωστρέφεια του Τμήματος σε μέγιστο βαθμό 

 Ενίσχυση της προβολής του Τμήματος στα ΜΜΕ 

 Ενημέρωση των πολιτών για τεχνολογικά θέματα  

   

 

    Άρθρα & προβολή σε ΜΜΕ - Γραφείο προβολής  

     Πρωτοβουλίες για προβολή του έργου στην κοινωνία 

   

                  
Αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" σε πρωτότυπη έρευνα 

μελών του Τμήματος 

29/01/2012 

Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 25-01-2012 

  

"Καρδίτσα: Πρωτότυπη έρευνα από το Τμήμα Σχεδιασμού 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου" 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_25/01/20

12_424030 

  

Πρωτότυπη έρευνα των κ.κ. Μ. Σκαρβέλη, Κ. Τζιτζιρή & Ι. 

Παπαδόπουλου, για τη συμπεριφορά στη μετάδοση του ήχου 

διαφόρων τύπων ξύλινων δαπέδων 

  

Αφιέρωμα – άρθρο για το Τμήμα ΣΤΕΞ στο 

ένθετο «Παιδεία» της εφημερίδας Έθνος 

Δελτίο τύπου τελετής ορκωμοσίας  
link: www.karditsanews.gr/?p=35386  

video: http://idkar.blogspot.com/2011/06/2062011.html   

Δελτίο ειδήσεων ΕΤ1  

 (θέμα φορμαλδεῢδης) 

«Η παραγωγή ξύλου στη 

χώρα μας και η ασκούμενη 

δασική πολιτική» 

Αφιέρωμα – άρθρο για το Τμήμα ΣΤΕΞ στην 

εφημερίδα Η Καθημερινή (2008) 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_25/01/2012_424030
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_25/01/2012_424030
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63595747
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63595747
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63595747
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63595747
http://www.karditsanews.gr/?p=35386
http://idkar.blogspot.com/2011/06/2062011.html
http://www.youtube.com/watch?v=dquEYNx2H7w
http://www.youtube.com/watch?v=dquEYNx2H7w
http://www.youtube.com/watch?v=dquEYNx2H7w
http://www.wfdt.teilar.gr/
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/theseis/Kakaras_Hmerida_WWF.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/theseis/Kakaras_Hmerida_WWF.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/theseis/Kakaras_Hmerida_WWF.pdf
http://users.teilar.gr/~kakaras/
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Afierwma-stin-KATHIMERINI.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Afierwma-stin-KATHIMERINI.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Afierwma-stin-KATHIMERINI.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Afierwma-stin-KATHIMERINI.pdf


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Εξωστρέφεια προς τις Επιχειρήσεις του κλάδου, τμήματα Παν/μίων, 
φορείς του Δημοσίου, τεχνικά γραφεία, επαρχιακές εφημερίδες, λύκεια 
& γυμνάσια, γραφεία ΣΕΠ, ακαδημαϊκή κοινότητα των ΤΕΙ,  
πτυχιούχους του Τμήματος και άλλους φορείς & οργανισμούς    

 Λογοδοσία του Τμήματος έναντι της Ελληνικής κοινωνίας 

   

 

      Προβολή στην ελληνική κοινωνία - Newsletters   

      Δημοσιοποίηση μέσω emails των δράσεων του Τμήματος 

                                                                                                      

www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php  

http://www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php


 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής 

 Επαφή & follow-up με την Ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα 

 Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος στην Ευρώπη 

   

 

 Συμμετοχές σε δράσεις της ΕΕ & κινητικότητα μελών ΕΠ 

 Συνεχής επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις & εκπ/κά ταξίδια 

              
                  

Τακτική συμμετοχή των μελών ΕΠ του Τμήματος στις Δράσεις της Ε.Ε., COST E31, E34, Ε35, E49, 

E53, IE0601, FP0904, FP1004 & FP1006 (κατά την περίοδο 2004 έως σήμερα) 

Συμμετοχές ΣΤΕΞ 

  

Νέα Δράση COST 

FP1004 link 

 

Συνέδριο, Δράση 

COST FP1006 link  

Οργάνωση διεθνούς Ευρωπαϊκού συνεδρίου COST E34 

Λάρνακα, Κύπρος (Μάρτιος 2007) – πρακτικά 

http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/E31
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/E34
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/E35
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/E49
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/E53
http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/IE0601
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP0904
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1004
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1006
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1004?management
http://cost-fp1006.fh-salzburg.ac.at/index.php?id=139&L=0
http://users.teilar.gr/~mantanis/Larnaka.pdf


Προτάσεις «καλών πρακτικών» για το μέλλον 
 

 Προγράμματα κατάρτισης & ΔΒΜ για στελέχη & παλιούς αποφοίτους 

 Ξενόγλωσσα ΜΠΣ σε αντικείμενα αιχμής & προσέλκυση ξένων 
σπουδαστών από Βαλκάνια, Κίνα, χώρες Μ. Ανατολής κ.α. 

 Σύνδεση με την ελληνική και την κυπριακή αγορά & περισσότερες 
τεχνολογικές συνεργασίες με τις επιχειρήσεις 

 

Τελικά συμπεράσματα 
 

 Οι «καλές πρακτικές» είναι οξυγόνο για τα ΤΕΙ και τα Παν/μια. 
 

 Θα πρέπει αυτές να αναδεικνύονται από την ΜΟΔΙΠ και κυρίως από 
την Διοίκηση και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του κάθε ΑΕΙ. 
 

 Θα πρέπει (το κυριότερο) να βραβεύονται από τη Διοίκηση ή/και την 
Επιτροπή Ερευνών και να δίνονται κίνητρα στα μέλη ΕΠ.  

 
 

     Ευχαριστώ! 

 

      Γεώργιος Ι. Μαντάνης                                                                                                              
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου   www.wfdt.teilar.gr  

 
 

      

 

 

 

   

 

http://www.wfdt.teilar.gr/

