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Σύνταξη δελτίου: Γ. Μαντάνης 
 

 

Δελτίο Τύπου 
 

 

Τη Δευτέρα 07-11-2016 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Μαντάνη οργανώθηκε στο 
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στην 
Καρδίτσα, εκδήλωση / happening σχετική με τις εξωτερικές ξύλινες κατασκευές. 
 

 
Ο κ. Κων. Τσίντζας 

 

Στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ.» 
φιλοξενήθηκε στο τμήμα ΣΤΞΕ η επιχ/ση κατασκευών Urban Innovations από την 
Καρδίτσα (http://www.xitiria.gr/) με προσκεκλημένους τους: κ. Κων/νο Τσίντζα 
(δ/ντή), κα. Γ. Πασχαλίδου (βασική σχεδιάστρια), καθώς και τους Εβ. Πετειναρα και 
Θ. Μαρούλη. Παρουσιάστηκαν τεχνικές εισηγήσεις για θέματα τεχνολογικά,  
σχεδιαστικά, και κανονισμών. Την εκδήλωση που έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από 
περίπου 70 φοιτητές, παρακολούθησαν και οι διδάσκοντες κ.κ. Ι. Παπαδόπουλος, Ι. 
Ντιντάκης, Δ. Αβραμούλη και Αθ. Μακρής του τμήματος, στην αίθουσα Α’ του νέου 
κτιρίου· η συμμετοχή των βοήθησε να γίνει μία παραγωγική εν γένει συζήτηση! 
 

Κατά την εκδήλωση, αρχικά αναπτύχθηκαν δύο τεχνικές εισηγήσεις (α. κατασκευές 
αστικού εξοπλισμού, και β. προκάτ ξύλινες κατασκευές) από τα αξιότιμα στελέχη της 
κατασκευαστικής εταιρείας Urban Innovations. Σημειωτέον, η εν λόγω εταιρεία 
σχετίζεται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων αστικού 
εξοπλισμού (μικτές κατασκευές ξύλου-μετάλλων) και εξοπλισμού παιδικών χαρών, 
διαθέτει πλήρη μονάδα μεταλλικών στοιχείων και μονάδα ξύλινων στοιχείων, ενώ έχει 
ως έδρα το Προάστιο του Ν. Καρδίτσας. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό της 
Καρδίτσας και την παρακολούθησαν και δύο μηχανικοί από την πόλη. 

http://www.xitiria.gr/


 Η κα. Πασχαλίδου 
 
Οι φοιτητές έθεσαν πολυάριθμες ερωτήσεις, απορίες και προβληματισμούς στους 
κύριους εισηγητές και -υπό τον συντονισμό του Γ. Μαντάνη- έγινε μια γόνιμη 
συζήτηση επί των σχετικών θεμάτων ειδικότερα επί των κανονισμών, του 
καινοτομικού σχεδιασμού (design) και των παθογενειών της ελληνικής αγοράς. Ο κ. 
Κων. Τσίντζας εκδήλωσε το ενδιαφέρον της επιχείρησης να απασχολήσει ένα (1) 
τελειόφοιτο/η φοιτητή/α για πρακτική άσκηση το ερχόμενο εαρινό εξάμηνο. Τέλος, 
το Εργαστήριο και ο κ. Γεώργιος Μαντάνης ευχαριστούν θερμά την εν λόγω 
επιχείρηση για την ευγενική συμμετοχή της.   
 
 

      
                                                                                  Άποψη από την εκδήλωση    


