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Δοκιμές βερνικιών – πείραμα με    
Δρ. Χ. Λυκίδη & Δρ. Δ. Μπιρμπίλη  
σε προϊόντα της ιταλικής εταιρείας 
Sayerlack Srl    δελτίο 

Συνεργασία με την ελληνική εταιρεία 
ΕΥΡΩΧΡΩΜ Τζιάστας Δημήτριος & 
Σία Ο.Ε. (Λάρισα)  

 

  News! Εκπαιδευτικό ταξίδι του Καθ. Γ. Μαντάνη στην Κίνα 
                 Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου BJFU 
                       Dept. of Wood Science & Technology 

 
                                                                                 visit report 

 

 

 

 

«Πως ξεχωρίζουμε τη λευκή από την κόκκινη δρυ;»  τεχνικό άρθρο     
Δρ. Γ. Μαντάνη (περιοδικό «Επιπλέον» τ. 53)                                          

«Ξύλινες κατασκευές σε ακραία και υγρά περιβάλλοντα»  τεχνικό άρθρο 
Μαρίας Μανουσακίδη & Δρ. Ι. Κακαρά (περιοδικό «Επιπλέον» τ. 55)                                          

link                                           

                                     

 

 

Ερευνητική συνεργασία με την ολλανδική βιομηχανία                                 
ξύλου Plato International BV             link 1   link 2 

“Testing of Plato
® 

wood products in a 3-year outdoor             Block test                                             
exposure in Greece using weathering and block-tests”   

     & Δρ. Μπιρμπίλη 

 

 

 

 

  

 

 

Plato
®
Wood               

καινοτόμος τεχνολογία           

για βελτιωμένη ξυλεία         link 

Guest paper!                     
Αφιέρωση στον Καθ. Ι. Κακαρά                        
Sorption of acetylated pine wood 
decayed by brown rot, white rot 
and soft rot: different fungi - 
different behaviours 

A. Papadopoulos (2012)  

Wood Sci & Technol  link 

«Το ξύλο ως καύσιμη ύλη»                                     
ένα επίκαιρο τεχνικό άρθρο     

για την καύση & τα καυσόξυλα        
στην ελληνική αγορά 

των Γ. Μαντάνη & Ι. Κακαρά 

περιοδικό «Επιπλέον» τ. 33  link 

Νανοτεχνολογία & Ξύλο 
Νέες δράσεις & έρευνα με: 

 SP Sweden link 
 NanoPhos SA link 
 U’ West Hungary link 
 SDU Turkey link 

«Καλές Πρακτικές»                        
Η εισαγωγή και εφαρμογή        
τους στο Τμήμα ΣΤΕΞ του        

Τ.Ε.Ι. Λάρισας   link 

  

Πειραματική συνεργασία με την  
Δρ. Όλγα Γκορτζή (ΤΕΙ/Λ) και το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του 
Παν/μίου Αθηνών                link 
 

Εργαστηριακός εξοπλισμός του 
Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολ. 
Ξύλου & Επίπλου            δελτίο  

 

News!  νέο paper στο περιοδικό WMSE - ερευνητική 
συνεργασία με τον Δρ. Στ. Αδαμόπουλο (ΤΕΙ/Λ) και το 
Παν/μιο του Goettingen (ομάδα του Prof. Militz) δελτίο 

 

«Οι απόψεις των πτυχιούχων ΣΤΕΞ» 

 

 

                                                  link 
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             Visit report Γ. Μαντάνη 

                  

 

  @ Forest Products Lab / USA 
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