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   «Κατάργηση» του Τμήματος ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου                    

των Ιωάννη Κακαρά, Γεωργίου Μαντάνη, Σωτ. Καραστεργίου  link 
 
          άρθρο - δημόσια παρέμβαση σε όλα τα ΜΜΕ (13-07-2018) 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 «ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ» 
  των Μιχ. Σκαρβέλη & Γ. Μαντάνη link 

                                               

 

    Hardwood Conference 2018           
  

Συμμετοχή Γ. Μαντάνη σε  
  διεθνές συνέδριο (Sopron, HU)  

 
 
 
 
 
 
 

    δελτίο  &  link 
  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Δρ. Παναγιώτης Τουλιάτος              
Ένας Αρχιτέκτων Μηχ. με μοναδική 
αγάπη για τις ξύλινες κατασκευές  
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Με την εταιρεία OMMA Handmade  

  

 

 
 

 

παρουσίαση:  
Θανάσης Μαστρογιώργος link 

 

                                                  
                                        

 

 
  

                         

Εθελοντικό έργο  - σύνδεση με την κοινωνία                                
«Ποιοτικός έλεγχος των πελλετών ξύλου της ΕΣΕΚ»                                        
του Καθηγητή ΤΕΙ/Θ,  κ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη  link 
 

                         

Ακαδ/κή επίσκεψη            
μέσω Erasmus+ στο                             

Τεχνολογικό Παν/μιο                          
LTU / Skelleftea link 

  

 
«ΟΧΙ στις καταλήψεις!»    

Δημόσιες θέσεις στα ΜΜΕ       
για ακαδημαϊκά θέματα link            

(πρωτοβουλία του Γ. Μαντάνη) 

 

 
‘Fire retardancy of solid wood’ - in PhD Committee   
του φ. Chia-Feng LIN, LTU/Skelleftea, Sweden link  
 
‘Chemical modification of wood’ - in PhD Committee   
της φ. Injeong ΚΙΜ, LTU/Skelleftea, Sweden link 
 

                                                                 Γιατί τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια με νόμο;                                
                                                                            άρθρο του Γ. Μαντάνη  link  άρθρο                                                                                                         

   

   

  Καθ. Γεώργιος Μαντάνης  |  Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου  |  mantanis@teilar.gr  |  πρόσφατο έργο   
 
                 Επιστημονικός συνεργάτης, περιοδικό ‘ΚΤΙΡΙΟ’ link                                                   Όλα τα Newsletters (2007-2018) link                                          
 
 
 

      Ποιο είδος ξύλου θα επιλέξουμε για το τζάκι μας; 
                                πρακτορείο ειδήσεων ΑΠΕ-ΜΠΕ 
                              άρθρο του Γ. Μαντάνη  link  άρθρο 
 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   
 

«Τα ΤΕΙ πρέπει να εξελιχθούν σε 
Τεχνολογικά Παν/μια» link άρθρο    

   
 

 

Συμμετοχή του Γ. Μαντάνη   
σε διεθνές συνέδριο της 
δράσης COST FP1407 

  
 

 
 
 

12-13 Δεκ. 2018  link & δελτίο 

 
 
   
 
 
 
 
 

«Μελέτη σχεδιασμού οργάνου παιδικής 
χαράς από ξυλεία Ακακίας» link 

Πτυχιακή ∙ Δ. Καπερνέκα, Χ. Μακρέλλη 
 

  «Univ. Wood Dept. ανά τον κόσμο»       
Μελέτη του Γ. Μαντάνη που 

στάλθηκε στο Υπ. Παιδείας link 

                                            Επιστολή Γ. Μαντάνη προς κ. Υπ. Παιδείας  link                     

 

  Mantanis et al. (2018) link 
  ‘Fire performance of MDF’  
 

     Paper submitted in HOLZ: 

http://users.teilar.gr/%7Emantanis
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http://users.teilar.gr/%7Emantanis/Happening-me-OMMA-Handmade-2018.pdf
http://users.teilar.gr/%7Emantanis/ESEK-Pellets-test-12.10.18.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-65e2f381.pdf
http://users.teilar.gr/%7Emantanis/OXI-stis-katalipseis-2o.pdf
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http://users.teilar.gr/%7Emantanis/PhD-02.pdf
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mailto:mantanis@teilar.gr
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https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-5466b80f.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-ab226072.pdf
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