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Παρουσίαση: Εργαστηριακός & 
ερευνητ ι κός ε ξοπλ ισµός του 
Τµήµατος  (pdf)

Ηµερίδα της ΜΟ7ΙΠ ΤΕΙ/Λ: Μαντάνης Γ. «Καλές πρακτικές» Η εισαγωγή 
και εφαρµογή τους στο Τµήµα Σ.Τ.Ξ.Ε (pdf)

3o διεθνές βραβείο σε διαγωνισµό της Ε.Ε. για τον Συνεργάτη µας κ. 
7ηµήτρη Χαϊδά (video και pdf)

7 ι ά κ ρ ι σ η  ε ρ γ ασ ί α ς τ η ς Γ λ . 
Καραγκούνη στο 5 th Annua l 
EuroMed µε 1ο βραβείο! (Ελβετία, 
Οκτ. 2012) (pdf)

Έρευνα: Πρωτότυπη έρευνα των 
κ.κ. Μ. Σκαρβέλη, Κ. Τζιτζιρή & Ι. 
Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ , γ ι α τ η 
συµπεριφορά στη  µετάδοση του 
ήχου  διαφόρων τύπων ξύλινων 
δαπέδων. (link)

Συµµετοχή σε ηµερίδα design: 
Οµιλία του Θανάση  Μπάµπαλη  στην 
ηµερίδα Ελληνικό ντιζάιν | DESIGN 
ΥΠΟ ΣΤΕΓΗ (pdf)

Έκθεση: Συµµετοχή του Τµήµατος µε περίπτερο στη 7ιεθνή έκθεση 
Medwood 2012  (pdf)

=είτε σχεδιαστικά νέα στο blog 
του Εργαστηρίου Βιοµηχανικού 
Σχεδιασµού     link Το Τµήµα Σ.Τ.Ξ.Ε. υποστηρίζει το 7ήµο Καρδίτσας (link)
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Έκθεση: Συµµετοχή σπουδαστών και αποφοίτων του Τµήµατος µε περίπτερο στη 7ιεθνή  Έκθεση Design Lab 2012. 
Συντονισµός και επιµέλεια Θανασης Μπάµπαλης video και (pdf)
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Εκπαιδευτικό ταξίδι  του Καθ. Γ. 
Μαντάνη στο Forest Products Lab 
και στις ΗΠΑ (pdf)

Έρευνα: 7ράσεις ερευνητικών 
οµάδων του Καθ. Γ. Μαντάνη, 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου  pdf

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς : H a p p e n i n g  
"Εµπειρίες από ταξίδια", 29.11.11 
(pdf) και 22.05.2012 (pdf)

Παρουσίαση: Rehau στο τµήµα 
Σ.T.Ξ.E. την 09.04.12, Συντονιστής: 
7ρ. Σ. Καραστεργίου (pdf)

Συνέντευξη του κ. Προϊσταµένου 
Τµήµατος στο περιοδικό ΕΠΙΠΛEΟΝ 
(7εκ. 2012) (pdf)

«Σ.Τ.Ξ.Ε. Παρούσα κατάσταση» (Οκτ. 2012) Μελέτη των 7ρ. Γ. Μαντάνη και 
7ρ. Ι. Παπαδόπουλου (pdf)

"Συµµετοχή  των καθηγητών 7ρ. Μ. Σκαρβέλη και  7ρ. Γ. Νταλού στο 
Παγκόσµιο Συνέδριο IUFRO 2012 (Βραζιλία)" (pdf) (link 1) (link 2)

Σεµ ι νάρ ια του Σ .Τ.Ξ .Ε . στην 
ΟΙΚΟΣΤΥΛ Α.Ε. Συντονιστής: Ι. 
Ντιντάκης  (pdf)

     

Παρουσίαση: Domogroup στο 
τµήµα Σ .T.Ξ .E . την 13 .12.11 
Συντονιστής: Μ. Σκαρβέλης (pdf)

Έρευνα: 7ρ. Ι. Παπαδόπουλου κ.α. 
γ ι α τ η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή κ ρ ί σ η 
(link)εφηµερίδα «Η Καθηµερινή»

Mantanis G. & Jones D. (2012) Παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο  6th ECWM 
2012, Slovenia (pdf)
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