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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Νέος Πρόεδρος στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου! 
 

 
Ο νέος Πρόεδρος του Σ.Τ.Ξ.Ε. 

   Δρ. Μιχ. Σκαρβέλης 
 

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας, που 
ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, έγιναν εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Προέδρου. Εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία και ομοφωνία των 
μελών ο μοναδικός υποψήφιος, κ. Μιχαήλ Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
ως νέος Πρόεδρος του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. για το Α.Ε. 2013-2014. 
 

Ο κ. Μιχ. Σκαρβέλης διαδέχεται τον κ. Γεώργιο Μαντάνη, Καθηγητή του ίδιου 
Τμήματος, στη θέση του Προέδρου, μετά τη θητεία του τελευταίου το χρονικό 
διάστημα 10/2012 έως 12/2013, ο οποίος και παρουσίασε θετικό έργο με πολλές 
δράσεις. Ο απολογισμός του Γ. Μαντάνη κατά τη θητεία μπορεί να διαβαστεί εδώ:  
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Apolog_Proedrias_G.Mantani_2012_13.pdf 
 

Ο νέος Πρόεδρος κ. Μιχ. Σκαρβέλης κατέχει τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας ξύλου. Είναι ειδικός και στην τεχνολογία 
ξύλινων κατασκευών και διδάσκει και τα συναφή μαθήματα «Τεχνολογία ξύλινων 
κατασκευών Ι και ΙΙ» όπως και τα μαθήματα της «Τεχνολογίας ξύλου Ι» και 
«Τεχνολογίας παραγωγής επίπλου Ι». Έχει εργαστεί στη βιομηχανία ξύλου τα έτη 
1983 και 1984, και εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της 
Αθήνας του ΕΘΙΑΓΕ το διάστημα 1985 έως και 2009. Έχει συμμετάσχει ως έμπειρος 
ερευνητής - τεχνολόγος ξύλου, σε πλήθος δράσεων και συνεργασιών, και 
ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την αξιοποίηση των προϊόντων από τον 
πρωτογενή δασικό τομέα, τη μελέτη των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του 
ξύλου και των προϊόντων του, την έρευνα για την παραγωγή νέων προϊόντων με 
βάση το ξύλο, την αξιοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας στις δασικές βιομηχανίες 
καθώς και για θέματα οργάνωσης και μεθόδων επεξεργασίας στις βιομηχανίες ξύλου 
και επίπλου, και ποιοτικού ελέγχου των συναφών προϊόντων. Ο κ. Μ. Σκαρβέλης 
υπηρετεί στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. από το έτος 2009 και θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και 
θετικά να οδηγεί την πορεία και εξέλιξη του δυναμικού αυτού Τμήματος στο ΤΕΙ/Θ. 


