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         Απολογιζμόρ δπαζηηπιοηήηων Α.Δ. 2016-17 ηος Καθ. Γεωπγίος Μανηάνη 
0 

A. Γιοικηηικό έπγο  
 

- Πνόεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο ημο εζηζαημνίμο Κανδίηζαξ (ΣΔΙ Θεζζαθίαξ): έθεβπμζ & εκένβεζεξ 
- Πνόεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Πηοπζαηώκ Δνβαζζώκ ημο Σι. ΣΞΔ: πνμηάζεζξ & ανααεύζεζξ πηοπζαηώκ 
- ύιαμοθμξ ζπμοδώκ ημο Σιήιαημξ ΣΞΔ: ζοιαμοθέξ, εηπ/ηά γδηήιαηα, ηαθςζόνζζια πνςημεηώκ, link 
- Γζαπεζνζζηήξ ηδξ κέαξ ζζημζεθίδαξ Facebook ημο Σι. ΣΞΔ: δζαπείνζζδ, updating (A.E. 2016-2017) 
- Τπεύεοκμξ ηιήιαημξ βζα ζοιαμοθέξ ζε ηεθεζόθμζημοξ βζα ζοκαθή Μ.Π.. διεδαπήξ ηαζ αθθμδαπήξ, link 
  

Β. Δκπαιδεςηικό έπγο   
 

Γζδαηηζηό ένβμ ζημ Σιήια ΣΞΔ βζα ημ Α.Δ. 2016-2017:  
 «Πνμσόκηα πδιζηήξ ηεπκμθμβίαξ λύθμο» (Θ: 3 ώνεξ, ΑΠ: 2 ώνεξ, ζύκμθμ: 5), X.E.  
 «Σεπκμθμβία λύθζκςκ ηαηαζηεοώκ ΙΙ» (Θ+ΑΠ: 3 ώνεξ, ζύκμθμ: 3), X.E.  
 «Γμιή λύθμο» (Θ: 2 ώνεξ, Δ: 2 ώνεξ, ζύκμθμ: 4), Υ.E.  
 «Ιδζόηδηεξ λύθμο» (Θ: 3 ώνεξ, Δ: 6 ώνεξ, ζύκμθμ: 9), E.E.  
 «Ακαβκώνζζδ λύθμο», εθεύεενμ (εεεθμκηζηό) ιάεδια ηαηά ημ Δ.Δ. 2016-17 (Δ: 2 ώνεξ), link 

 

Πνόζεεημ εηπαζδεοηζηό ένβμ ηαηά ημ Α.Δ. 2016-2017:  
 οββναθή 2 κέςκ δζδαηηζηώκ εκμηήηςκ βζα ΣΞΚ ΙΙ: «Ξοθμκαοπδβζηή», «Ξοθεπεκδύζεζξ» 
 οββναθή πνόζεεημο δζδαηηζημύ οθζημύ βζα ημ ενβαζηήνζμ «Γμιή Ξύθμο» (ζημ e-Class) 
 Δπζηαζνμπμίδζδ 4 πανμοζζάζεςκ εεςνίαξ ζημ ιάεδια: «Ιδζόηδηεξ Ξύθμο» 

Δπίαθερδ δεηαπέκηε (15) πηοπζαηώκ ενβαζζώκ: 
 «Μεθέηδ ηαζ ζπεδζαζιόξ μζηζαηώκ ημογζκώκ» ηδξ Α. Νεηζάεαα (ελεηάζηδηε ζηζξ 16-11-2016). 
 «Γοκαηόηδηεξ πνήζδξ εενιμζηθδνοκόιεκςκ νδηζκώκ ιεθαιίκδξ-θμνιαθδεΰδδξ βζα ηνμπμπμίδζδ 

λύθμο θεύηδξ» ηδξ Αζη. Κμηνώηζζμο (ιε ηύνζμ επζαθέπμκηα ημκ Γν. Υ. Λοηίδδ).  
 «Μεθέηδ ζπεδζαζιμύ & οθμπμίδζδξ λύθζκδξ ηαηαζηεοήξ ηεπκμθμβίαξ CLT ζημ ηιήια ΣΞΔ» ημο 

Λεοηένδ Σγζάθημο, link  
 «Μεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή λύθζκδξ πενίθναλδξ» ημο Λ. ηόκδνα (οπό ελέθζλδ). 
 «Πανμύζα ηαηάζηαζδ ημο ηθάδμο ηαηαζηεοαζηώκ λύθζκςκ ιμοζζηώκ μνβάκςκ: πνμαθήιαηα ηαζ 

πνμμπηζηέξ» ημο Απ. Γηααακμύδδ (οπό ελέθζλδ). 
 «Μεθέηδ ηαηαβναθήξ δζαδζηαζζώκ ηαηαζηεοήξ εκόξ λύθζκμο ζηάθμοξ ζε λοθμκαοπδβείμ ημο Ν. 

Μαβκδζίαξ» ημο Κςκ. Νηένημο (οπό ελέθζλδ). 
 «Μεθέηδ κέςκ οθζηώκ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ιε αάζδ ημ λύθμ» ηδξ Αζη. Καναβζακκζμύ (οπό 

ελέθζλδ). 
 «πεδζαζιόξ ηαζ ηαηαζηεοή πνδζηζηώκ ακηζηεζιέκςκ από λύθμ αηαηίαξ εθθδκζηώκ δαζζηώκ 

θοηεζώκ» ηςκ Ι. Αθζθένδ ηαζ Γ. Κζόνμβθμο (οπό ελέθζλδ), ιε η. Ι. Νηζκηάηδ. 
 «Καηαζηεοή παναδμζζαημύ ιμοζζημύ μνβάκμο (ηνδηζημύ θαμύημο)» ημο Ακδνέα Βμονααπάηδ 

(οπό ελέθζλδ). 
 «Αββθζηή ηεπκζηή μνμθμβία (λύθμο ηαζ επίπθμο)» ηδξ Άκκαξ-Μανίαξ Πθαζάηδ (οπό ελέθζλδ), ιαγί 

ιε η. Μζπ. ηαναέθδ. 
 «πεδζαζιόξ & ηαηαζηεοή λύθζκςκ ιμοζζηώκ μνβάκςκ» ηςκ Δ. Μπεθηάμο & . Πόπμνδ, link 
 «Μεθέηδ ηαζ ζπεδζαζιόξ παβηαηζμύ αζηζημύ πενζαάθθμκημξ» ηδξ Άκκαξ Σζαθίηδ (οπό ελέθζλδ), 

ιαγί ιε ημκ ζπεδζαζηή η. Αε. Μαηνή. 
 «Μεθέηδ ζπεδζαζιμύ μνβάκμο παζδζηήξ πανάξ από ζηνμββοθή λοθεία αηαηίαξ» ηςκ Γδι. 

Καπενκέηα & Υν. Μαηνέθθδ (οπό ελέθζλδ), ιαγί ιε η. Αε. Μαηνή. 
 «Μεθέηδ μνεμθμβζηήξ αλζμπμίδζδξ ηαοζμλύθςκ δνοόξ» ημο Α. Παπαδδιδηνίμο (οπό ελέθζλδ). 

 

Γ. Δπεςνηηικό έπγο 
 

Έγκπιηερ δημοζιεύζειρ ζε διεθνή επιζηημονικά πεπιοδικά κύποςρ (SCI listed journals): (4) 
 Doğu, D., Yilgŏr, N., Mantanis, G., Tuncer, F.D. (2017). Structural evaluation of a timber construction 

element originating from the Great Metéoron monastery in Greece. BioResources 12(2): 2433-
2451, I.F.: 1.334, link 

 Lykidis C., Bak M., Mantanis G., Németh, R. (2016). Biological resistance of pine wood treated with 
nano-sized zinc oxide and zinc borate against brown-rot fungi. European Journal of Wood and 
Wood Products (published online), DOI 10.1007/s00107-016-1093-3, I.F.: 1.08, link 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-aceab422.pdf
https://www.facebook.com/wfdt.teithessaly/
http://users.teilar.gr/~mantanis/Metaptyxiaka.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-5b6cca12.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Tziafkos.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Beltaos-Poporis.pdf
https://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_12/BioRes_12_2_2433_Dogu_YMT_Struct%20Evalu_Timber_Constr_Element_Monastery_Greece_10987.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Biological_resistance_of_pine_wood_treated_with_nano_sized_zinc_oxide_and_zinc_borate_against_brown_rot_fungi.pdf
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 Lykidis C., De Troya T., Conde M., Galvan, J., Mantanis G. (2016). Termite resistance of beech wood 
treated with zinc oxide and zinc borate nanocompounds. Wood Material Science and 
Engineering DOI: 10.1080/17480272.2016.1257651, I.F.: 1.05 link 

 Mantanis, G. (2017). Chemical modification of wood by acetylation or furfurylation: A review of the 
present scaled-up technologies. BioResources 12(2): 4478-4489 I.F.: 1.334, link 

Papers για ςποβολή ζε διεθνή επιζηημονικά πεπιοδικά (SCI listed journals): (2) 
 Kutnar, A., Sandberg, D., Mantanis, G. (2017). Wood modification technologies - a review. iForestry 

(submitted in), Impact factor: 1.01, link 
 Athanassiadou, E., Mantanis, G., Barbu, M. (2017). Resin systems used in the European particle- 

board and MDF industry: A review. Wood Material Sci. & Engineering (under submission). 
 

Κπίζειρ επεςνηηικών επγαζιών ζε διεθνή επιζηημονικά πεπιοδικά: (4) 
 

  -1 ηνίζδ (ενβαζία: «Effects of heat treatment (Thermowood) on the adhesion strength, pendulum hardness, surface 
roughness…»), Maderas. Ciencia y Tecnol. (09/2016) 
  -1 ηνίζδ (ενβαζία: «Modification and characterization of nano-Ag/TiO2 anti-mold agent for wood materials», Forest 
Products Journal (02/2017) 
  -1 ηνίζδ (ενβαζία: «Chemical pre-treatment to reduce the set-recovery and increase the hardness of surface-densified 
Scots pine wood», iForest (03/2017) 
  -1 ηνίζδ (ενβαζία: Wood structural changes during hydro-thermal and thermal treatment evaluated through NIR 
spectroscopy and principal component analysis», Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
(07/2017). 
 

Aναγνώπιζη έπγος 
-Ανζειόξ ζοκμθζηώκ εηενμακαθμνώκ ζημ ένβμ ημο Καεδβδηή Γ. Μακηάκδ: 686 ιέπνζ ηζξ 31-07-2017. Οζ 
εηενμακαθμνέξ αοηέξ (423 από ηδ δζδαηημνζηή ένεοκα ηαζ 263 από ημ θμζπό ενεοκδηζηό ένβμ) έπμοκ 
ηαηαπςνδεεί ζηδκ έβηνζηδ αάζδ Google Scholar, h-index: 13 
-Ιζημζεθίδα: https://scholar.google.gr/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=el     

-Σαηηζηόξ ηνζηήξ ζηα δζεεκή πενζμδζηά: Maderas. Ciencia y tecnologia, Holzforschung, Wood Material 
Science and Engineering, Eur. J. of Wood & Wood Products, Wood Sci. Tech., Forest Products Journal. 

-Τακηικό μέλορ ζηο Editorial Board, έβηνζημ πενζμδζηό Wood Material Science & Engineering                  
link: http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=editorialBoard&journalCode=swoo20  

ΝΔΔΣ ζςνεπγαζίερ (ςπό έγκπιζη) ζε επεςνηηικά έπγα & έπγα ηεσν/κήρ ςποζηήπιξηρ 

 οκενβαζία ιε ημκ Prof. R. Moya (TEC, Κόζηα Ρίηα) & ημκ Υ. Λοηίδδ ζε ηεπκζηέξ πνμζηαζίαξ 
ηνμπζημύ, ακώνζιμο λύθμο Rosewood έκακηζ ηενιζηώκ ιε κέα κακμζηεοάζιαηα (οπό πίεζδ)  

 Σεπκ/ηή ζοκενβαζία ιε ηδκ εηαζνεία Urban Innovations O.E. (Κανδίηζα): ηεπκμθμβζηή 
οπμζηήνζλδ ζε ηαηαζηεοέξ λύθμο & ιεηάθθμο, πμζόηδηα οθώκ λύθμο η.α., η. Κςκ. Σζίκηγαξ  

 Σεπκ/ηή ζοκενβαζία ιε ηδκ εηαζνεία Ν. & Α. Κνδηζηόξ O.E. (Πάνμξ): ηεπκμθμβζηή οπμζηήνζλδ βζα 
λύθζκεξ ηαηαζηεοέξ, εέιαηα αηεηοθζςιέκδξ λοθείαξ / αέθηζζηεξ πνήζεζξ, η. Ακη. Κνδηζηόξ  

 Δνεοκδηζηή ζοκενβαζία ιε ηδκ εηαζνεία NTL Chemical Cons. (Θεζ/κίηδ): ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ηαζ 
δμηζιέξ νδηζκζηώκ ζοζηδιάηςκ ζε ηόκηνα-πθαηέ (lab trials), η. Ν. Πανβζακάξ. 

Γ. Έπγο πος έσει ζσέζη με ηην αποζηολή ηων μελών ΔΠ 
 

 

Ακαδημαϊκέρ ππωηοβοςλίερ & δπάζειρ 
 Αηαδδιασηή επίζηερδ ζηα πθαίζζα εβηεηνζιέκμο πνμβ/ημξ Erasmus+ ζημ Πακεπζζηήιζμ TEC  / 

Tecnológico de Costa Rica ηδξ Κόζηα Ρίηα ημ δζάζηδια 17-24 Φεα. 2017. οκενβαζία ιε ημκ 
Prof. Róger Moya Roque βζα ηεπκμθμβζηά πεζνάιαηα ζε ηνμπζηά είδδ λύθμο, link & δεθηίμ 

 Ονβάκςζδ ηεπκζηώκ πανμοζζάζεςκ από ηδκ επζπείνδζδ Urban Innovations ζημ ηιήια ΣΞΔ 
(07-11-16)· βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο 7μο ελαιήκμο ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ΣΞΚ ΙΙ. link 

 Δζζήβδζδ βζα ζοκενβαζίεξ ERASMUS βζα ακηαθθαβέξ ιεθώκ ΔΠ ηαζ ηεθεζόθμζηςκ ημο ηιήιαημξ 
ΣΞΔ ζημ ελςηενζηό, link 

 Ονβάκςζδ εηδήθςζδξ / happening ζημ ηιήια ΣΞΔ ιε ημ θδιζζιέκμ Johnny Prapas (07-12-
16)· πανμοζίαζδ ιε εέια ηζξ ηαηαζηεοέξ λύθζκςκ ιμοζζηώκ μνβάκςκ (δθεηην. ηζεάνςκ), link 

 Updating ζζημζεθίδαξ Greek Wood Scientists (δδιμζζεοιέκμ ένβμ ηαζ δζεεκήξ ακαβκώνζζδ 
ζημ ακηζηείιεκμ wood science & technology)·αάζδ δεδμιέκςκ Google Scholar (30-04-17), link 

 Ονβάκςζδ εηπ/ηήξ εηδνμιήξ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ΣΞΚ ΙΙ., ζημ πάνημ Αηαδδιίαξ ηδξ 
Κανδίηζαξ. Δπζηόπμο αζςιαηζηή εηπαίδεοζδ βζα ηζξ παζδζηέξ πανέξ (06-12-2016), link  

 οκενβαζία ιε ηδ Divanis Gallery (Μέηζμαμ) / η. Γδιήηνδ Γζαάκδ, βζα ακαβκώνζζδ λύθμο ζε 
ηεπκμονβήιαηα ιζηνμλοθμβθοπηζηήξ ημο Αβίμο Όνμοξ, link 

http://users.teilar.gr/~mantanis/Termite_resistance_of_beech_wood_treated_with_zinc_oxide_and_zinc_borate_nanocompounds.pdf
http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-b3cee182.pdf
http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-04509eb1.pdf
https://scholar.google.gr/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=el
http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=editorialBoard&journalCode=swoo20
http://users.teilar.gr/~mantanis/visit-report-Costa-Rica-2017.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-97dcecaa.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-e1f1df22.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-4a83e49e.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-bd39220a.pdf
http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-df893895.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154831850432558&set=pcb.10154831891762558&type=3&theater
http://users.teilar.gr/~mantanis/Texnika-Mikroxyloglyptiki.pdf


 

 3/3 

 οκενβαζία ιε ημκ Γν. Υαν. Λοηίδδ (ηνμπμπμίδζδ λύθμο θεύηδξ ιε ζοιπίεζδ επζθάκεζαξ ηαζ 
ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ)· πηοπζαηή ενβαζία ηδξ θμζηήηνζαξ η. Αζη. Κμηνώηζζμο. 

 Newsletters: δεθηία βζα ηζξ δνάζεζξ Γ. Μακηάκδ & ζοκενβαηώκ: Γεη. 2016 / Ιμύκζμξ 2017 
 

Γιεθνείρ ζςμμεηοσέρ ζε επιηποπέρ, ζςνέδπια και ηεσνικέρ εκθέζειρ 
o οιιεημπή (30-31/08/2016) ζε δζεεκέξ ζοκέδνζμ ηδξ δνάζδξ COST Action FP1303 ‘Performance 

of bio-based building materials’ (Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland), link 
o οιιεημπή (29-30/09/2016) ζε δζεεκέξ ζοκέδνζμ ηδξ δνάζδξ COST Action FP1407 ‘Innovative 

production technologies and increased wood products recycling and reuse’ (Technical University 
of Brno, Dept. of Wood Science and Technology, Brno, Czech Republic), link 

o Δπίζηερδ ζηδ δζεεκή έηεεζδ LIGNA 2017 ζημ Ακόαενμ ηδξ Γενιακίαξ, 22-26/05/2017, link 

Σςμμεηοσή ζε επιηποπή εξωηεπικήρ αξιολόγηζηρ ανώηεπηρ εκπαίδεςζηρ 
o οιιεημπή ςξ πνόεδνμξ (ιεηά από πνόζηθδζδ ημο Φμνέα ΓΙ.ΠΑ.Δ.) ζηδκ επζηνμπή ελςηενζηήξ 

αλζμθόβδζδξ ημο πν/ημξ ζπμοδώκ Τεσνολογία CNC – Ξςλοςπγική βιομησανία ηδξ Κύπνμο 
(21-24 επηειανίμο 2016), link: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-976a3510.pdf  

Σςμμεηοσέρ ζε επιζηημονικέρ επιηποπέρ διεθνών ζςνεδπίων 
o οιιεημπή ιεηά από πνόζηθδζδ ζηδκ επζζηδιμκζηή επζηνμπή ημο δζεεκμύξ ζοκεδνίμο 13th 

International IUFRO Wood Drying Conference (5-9 September 2016, Istanbul, Turkey),         
link: http://wdc2016.orman.istanbul.edu.tr/?p=6378 

o οιιεημπή ιεηά από πνόζηθδζδ ζηδκ επζζηδιμκζηή επζηνμπή ημο δζεεκμύξ ζοκεδνίμο ISFOR 
2017 International Symposium on New Horizons in Forestry (18-20 Oct. 2017, Suleiman 
Demirel University, Isparta, Turkey), link: http://www.isfor2017.org/committees.php  

Γημόζιερ παπεμβάζειρ & άπθπα ζε ΜΜΔ  
o Μακηάκδξ Γ. (2016). Σμ πεύημ «ηαίεζ» ημ ηγάηζ, «Η Δθεοεενία», Λάνζζα (05-12-2016), link 
o Μακηάκδξ Γ. (2016). Πόζμ πίζς αηόια; «Η Δθεοεενία», Λάνζζα (25-10-2016), link 
o Μακηάκδξ Γ. (2016). «Καοζόλοθα ηαζ pellets: αθήεεζεξ ηαζ ρέιαηα», άνενμ ζηδκ εθδιενίδα 

«Νέμξ Αβώκ», Κανδίηζα (25-11-2016), link 

Τεσνικά άπθπα ζε κλαδικά πεπιοδικά 
o Κμηνώηζζμο Α., Μακηάκδξ Γ. (2017). «Σεπκμθμβία Superwood», ηεπκζηό άνενμ ζημ ηθαδζηό 

πενζμδζηό «ΔΠΙΠΛεΟΝ» (Μάνηζμξ 2017), link 
o Καηανάξ Ι., Μακηάκδξ Γ. (2017). «Η επίδναζδ ηδξ οβναζίαξ ζηζξ λύθζκεξ ηαηαζηεοέξ», ηεπκζηό 

άνενμ ζημ ηθαδζηό πενζμδζηό «ΚΣΙΡΙΟ» (Απνίθζμξ 2017), link 
o Μακηάκδξ Γ. (2017). «Καηαζηεοέξ από ηνμπμπμζδιέκδ λοθεία. Μζα κέα ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία», 

ηεπκζηό άνενμ ζημ πενζμδζηό «ΚΣΙΡΙΟ» (Αύβμοζημξ 2017), link 
o μθμβζάκκδξ Υ., Μακηάκδξ Γ. (2016). «Μζηνμλοθμβθοπηζηή ημο Αβίμο Όνμοξ», ηεπκζηό άνενμ 

ζημ ηθαδζηό πενζμδζηό «ΔΠΙΠΛεΟΝ» (Γεηέιανζμξ 2016), link 
o Καηανάξ Ι., Μακηάκδξ Γ. (2016). «Σζ ζδιαίκεζ οβναζία ηαζ πςξ επδνεάγεζ ηζξ λύθζκεξ 

ηαηαζηεοέξ;», ηεπκζηό άνενμ ζημ ηθαδζηό πενζμδζηό «ΔΠΙΠΛεΟΝ» (Οηη. 2016), link 

Γωπεάν ηεσνική ςποζηήπιξη ζε πολίηερ / δημόζιοςρ & ιδιωηικούρ θοπείρ / επισειπήζειρ 
 «Βαθή ηαθαιςηώκ βζα ελςηενζηέξ πνήζεζξ». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ηδ ζοκηήνδζή 

ημοξ (η. Υνήζημξ ζθζβάνδξ, πμθζηζηόξ ιδπακζηόξ), 01-09-2016. 
 «Καηή ζοκηήνδζδ παθαζώκ παναεύνςκ». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ μνεή ζοκηήνδζδ 

ηςκ λύθζκςκ ημοθςιάηςκ (η. Δοάββεθμξ άηηδξ, ζδζώηδξ, Μοηζθήκδ), 21-10-2016. 
 «Δηηεηαιέκδ πνμζαμθή λοθμθάβςκ εκηόιςκ ζε έπζπθα ηανοδζάξ». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ 

βζα ηδκ απεκηόιςζή ημοξ (η. Μζπ. Υθζάπαξ, επζπ/ζδ λύθμο, Κμγάκδ), 11-11-2016. 
  «Ξοθεία ηαζηακζάξ Αβ. Όνμοξ βζα ζηεπή». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ηδ ζοκηήνδζή ηδξ 

(η. Βαζίθδξ ημοθάημξ, θοζζηόξ, Αίβζμ), 15-11-2016. 
 «Πνμαθήιαηα ζημ θζκίνζζια ημοθςιάηςκ από ηνμπμπμζδιέκδ λοθεία». Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ – 

έθεβπμξ, αοημρία (η. Ι. Παθαιάνδξ, επζπ/ζδ λύθμο, ύνμξ), 24-11-2016. 
 «οιαμοθέξ βζα δμιζηή λοθεία ηνμπζημύ είδμοξ Dabema». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα 

πένβημθα (η. Ιζίδςνμξ ηάιανβαξ, ηαηαζηεοέξ ημοθςιάηςκ, Υίμξ), 17-12-2016. 
 «Βαθή ζε ειπμηζζιέκδ δμιζηή λοθεία ζε ηαημζηία». Υνήζζιεξ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ιείςζδ ηδξ 

πηδηζηόηδηαξ ηςκ εηπμιπώκ (η. Κςκ. ζαθάηαξ, Μδπ. Μδπακζηόξ, Ιςάκκζκα), 13-03-2017. 
 «Τρδθέξ εηθύζεζξ από κέα έπζπθα». Πναηηζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ιείςζδ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ (η. Π. 

Μκδιαηίδδξ, εηπ/ηόξ πθδνμθμνζηήξ, Αεήκα), 15-03-2017. 
 οκενβαζία ιε Γήιμ Κανδίηζαξ & Γήιμοξ ηδξ πώναξ, βζα δςνεάκ πανμπή ζοιαμοθώκ ηαζ 

οπμζηήνζλδξ, ζε εέιαηα ηεπκμθμβίαξ λύθζκςκ/ιζηηώκ ηαηαζηεοώκ & ηεπκ. πνμδζαβναθώκ. 
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