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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή Καθηγητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου 

και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας σε Παγκόσμιο Συνέδριο στη Βραζιλία

Από 30 Ιουλίου έως 03 Αυγούστου 2012 διεξήχθη στην πόλη  Belém, στην περιφέρεια 
Para της  Βραζιλίας,  το  12ο Παγκόσμιο  Συνέδριο  του  IUFRO στο  αντικείμενο  της 
ξήρανσης ξύλου. Ο IUFRO είναι διεθνής οργανισμός, στα πλαίσια του ΟΗΕ, στον οποίο 
συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί που ασχολούνται με τη δασική έρευνα και κατ’ επέκταση 
με τα δασικά προϊόντα και το ξύλο.

Το φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο είχε ως κύρια θεματολογία την ακόλουθη: 

«Challenges and Opportunities Related to Tropical Lumber Drying»
http://www.wdc2012.com/site/about.html

δηλ. ήταν κυρίως εστιασμένο σε θέματα που αφορούσαν στην ξήρανση της τροπικής 
ξυλείας.  Υπήρξε  εκπροσώπηση  από  όλες  σχεδόν  τις  ηπείρους  του  κόσμου  (πλην 
Ωκεανίας)  και  αναπτύχθηκε  ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  θεματολογία.  Από  την  Ευρώπη, 
μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και δύο Έλληνες καθηγητές του ΤΕΙ Λάρισας, τα μέλη ΕΠ 
κ.κ. Γ. Νταλός και Μ. Σκαρβέλης, από το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας, οι οποίοι μάλιστα παρουσίασαν και 2 τεχνικές 
εισηγήσεις, καρπούς της ερευνητικής δουλειάς του Τμήματος, σχετικής αποκλειστικά με 
τα θέματα:

• NTALOS G  ., KARAMPATZAKIS D., SIDERAS A., SKARVELIS M.  The use of  
RFID technology  in  drying  and other  thermal  processes  of  wood 
(link)

• SKARVELIS     Μ  ., MOUSILOPOULOS Κ. & G. NTALOS. Some aspects of beech 
wood discolouration during and after drying (link)

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
λάβουν μέρος στις εργασίες της Ομάδας για την  ξήρανση του ξύλου στα πλαίσια του 
IUFRO και  να  αναπτύξουν  επαφές  με  σκοπό  μελλοντικές  συνεργασίες,  ενώ 
πραγματοποιήθηκαν  επίσης  μοναδικές  επισκέψεις  σε  μεγάλες,  βιομηχανικές  μονάδες 
επεξεργασίας του ξύλου στην ευρύτερη περιοχή του Belem της Βραζιλίας.

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Skarvelis-etal-IUFRO-Brazil.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Ntalos-etal-IUFRO-Brazil.pdf
http://www.wdc2012.com/site/about.html
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Ο κ. Γεώργιος Νταλός στο βήμα του 12ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του IUFRO.

Οι καθηγητές του ΤΕΙ Λάρισας κ.κ. Γ. Νταλός 
και Μ. Σκαρβέλης (αριστερά και οι δύο) στη διάρκεια 
ενημερωτικής επίσκεψης σε βιομηχανία ξήρανσης 
και επεξεργασίας τροπικής ξυλείας, στα πλαίσια του 
εν λόγω Συνεδρίου. 


