
 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 
Γραφείο Προβολής Email stex@teilar.gr  

 
NEWS!  Μάιος + Ιούνιος 2013 

 

 

Νέο μέλος ΕΠ στο Τμήμα: Δρ. Στέργιος Αδαμόπουλος, Επιστήμων ξύλου 
πλήρες CV:  http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Adamopoulos-CV.pdf 
 

Απολογισμοί δραστηριοτήτων μελών ΕΠ το ΑΕ 2012-2013 (έγκριση Συνέλευσης 
Τμήματος, απόφαση αρ. 79/02-07-2013), σε δημόσια έκθεση & κοινωνική λογοδοσία 
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=669 
 
Υλοποίηση σχεδιαστικής μελέτης ΕΕ 2012-13 (Θ. Μπάμπαλης + Γ. Μπόθος) 
http://idkar.blogspot.gr/2013/06/design-project-making-of-2013-june.html 
 
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΣΤΞΕ για το ΑΕ 2011-2012 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/OMEA-ekthesi-axiologisis-2011.2012.pdf 
 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ τμήματος ΣΤΞΕ και Μουσείου Πόλης Καρδίτσας 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/mnimonio-synergasias.pdf 
 
Αφιέρωμα για το Τμήμα, "Θεσσαλικές Επιλογές"  Λάρισας (05/2013) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Sxediazoun-simera-ta-epipla-tou-aurio.pdf 
 
Τελετή ορκωμοσίας 35 νέων αποφοίτων του τμήματος (10-06-2013) 
Δελτίο: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-teleti-orkwmosias-10.06.2013.pdf  
Video: http://idkar.blogspot.gr/2013/06/graduation-ceremony-2013.html  
 
Καινοτομική σχεδιαστική εργασία των φοιτητών Κρίνου Κ. & Στ. Σωτηρίου 
http://idkar.blogspot.gr/#!/2013/06/smart-bike-scooter.html (επίβλεψη: Ι. Ντιντάκης) 
 
«Οι 33 καλύτερες στιγμές του ελληνικού design» (πηγή: ELLE Decoration) 
+Κρεμάστρα Piano, Θ. Μπάμπαλης για την εταιρεία Yfos, www.yfos.gr 
+Θήκη σειράς Argonaut Collection, Χ. Σκουλούδη & Θ. Μπάμπαλης 
http://www.elle.gr/article.asp?catid=24772&subid=2&pubid=129349322 
 
Καινοτομική εργασία των ερευνητικών ομάδων Δρ. Όλγας Γκορτζή (Εργ. 
Χημείας Τροφίμων) και Καθ. Γ. Μαντάνη (Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου)                                   
για την τεχνητή παλαίωση ερυθρού οίνου. In: Food Chemistry 141(3): 2887-2895 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Gortzi-et-al-2013.pdf  
 
Νέο βιβλίο: «Τεχνολογία ξύλινων δομικών κατασκευών»                                           
Δρ. Ιωάννη Κακαρά (ιδρυτή του Τμήματος ΣΤΞΕ) - εκδόσεις "ΙΩΝ", Αθήνα 
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=640 
 
Συμμετοχή στην Athens Design Lab 2013 (συντ.: Θ. Μπάμπαλης + Δ. Χαϊδάς) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Design-Lab-2013-DeltioTypou.pdf 
video: http://idkar.blogspot.gr/2013/05/design-lab-2013-2.html 
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Παρουσίαση Γ. Μπόθου (ΕΡΔΙΠ) & Ι. Κακαρά σε Ημερίδα για Ναυπηγική 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Bothos-Kakaras-2013.pdf  
 
Πρόταση DAAD : του Τμήματος με το Dept. Holzbiologie & Holzprodukte, Georg-
August Universitat Goettingen (πρωτοβουλία: Στ. Αδαμόπουλος + Γ. Μαντάνης) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DAAD-2013.pdf 
 
Παρέμβαση Προέδρου στο ένθετο «Παιδεία» (εφημερίδα «Έθνος», 08-05-2013) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Ena-xrisimo-Tmima-diatirei-ton-titlo-tou.pdf 
 

Ανάλυση του Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου για τους αποφοίτους της 10-06-2013 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/ereuna-apofoitwn-10.06.2013.pdf  
 

Νέο blog από τον ιδρυτή του Τμήματος ΣΤΞΕ Δρ. Ιωάννη Κακαρά 
http://kakarasioannis.blogspot.gr/ 
 
Βραβεύσεις (αριστεία + έπαινοι) από την Επιτροπή πτυχιακών εργασιών 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-aponomi-aristeiwn-EE-2012.2013.pdf 
 
«Έφτασαν στον «πάτο» οι ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων του ξύλου και 
επίπλου!» - παρέμβαση του Καθ. Ι. Παπαδόπουλου (ΑΠΕ-ΑΜΠ) 
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1909723&nt=103 
 
Ημερίδα 23-05-2013 + με το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Καρδίτσας 
παρουσιάσεις: http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=624 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Hmerida-Laografiko-23.05.2013.pdf 
 
Εκπαιδευτική εκδρομή του Τμήματος σε επιχ/σεις ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ & Cocomat AE 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/deltio-typou-ekdromis-Akritas-Cocomat-05.2013.pdf 
 
Happening: «Εμπειρίες μελών ΕΠ από εκπαιδευτικά ταξίδια» (28-05-2013) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Happening-28.05.2013.pdf 
 
Έγκριση: πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΥΠΕΚΑ για την πιστοποίηση 
ελληνικής ξυλείας ελάτης και μαύρης πεύκης (συντονιστής: Δρ. Γ. Νταλός) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-gia-neo-CE-project.pdf 
 
Συμμετοχές τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος σε 2 διαγωνισμούς 
"Σχεδιαστικής κοινοτομίας" http://www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr/ 
"Greek design = Good design" http://www.obi.gr/obi/ 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή του Τμήματος στην επιχείρηση Βερβέρας ΟΕ (Τρίκαλα) 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/ekdromi-Ververas.pdf 
 
«Formaldehyde in indoor air of new apartments in Drama, Greece» 
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/Papadopoulos-et-al-2013.pdf 
 
«The contagious effects of the economic crisis regarding wood and furniture 
sectors in Greece and Cyprus», by I. Papadopoulos et al. (2013) 
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=wremsd 
 

Συμμετοχή μελών ΕΠ στην ερευνητική ομάδα του έργου: «e-Furniture - 
υποστήριξη της “έξυπνης” δικτύωσης επιχειρήσεων κατασκευής και εμπορίας επίπλων και 
ξυλοκατασκευών»  με Επιστ. Υπεύθυνο τον Δρ. Αντώνη Καραγεώργο μέσω ΕΚΕΤΑ 
http://inflab.kard.teilar.gr/e-Furniture/index.php/researchteam  
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