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Τεχνική εισήγηση από την επιχείρηση Octopus Α.Ε.        
στο Τμήμα ΣΤΞΕ για τις παιδικές χαρές link                                 

(εισηγητές: κ. Γ. Κουνατίδης, κα. Αικ. Θεοδωρούδη) 

  

                                                                          

 

Εκδρομή στην πόλη Γκέτινγκεν της Γερμανίας 

Ακαδημαϊκή επίσκεψη και στο Παν/μιο Goettingen 
Γ. Μαντάνη, Κ. Νινίκα & τεσσάρων φοιτητών Τμ. ΣΤΞΕ 

 
Συνεργασία μέσω του προγρ/τος ανταλλαγών DAAD    link    δελτίο   σχόλια 

 

 

  

 

 

                                

‘Colour changes of pine and fir wood treated with several titanium-                     
and zinc- oxide based nanocompounds’ Advances in Forestry Letters                                 
(2016) by T. Sahin & G. Mantanis   link    

 

 

 

 

  

 

 

 

 Πρότυπες εργασίες στο μάθημα ΤΞΚ ΙΙ.  

  Λευτέρη Τζιάφκου link     Αποστόλη Θεοδώρου link 
                                               

 

   Τεχνολογία Ξύλινων Κατ/ων ΙΙ.                      
Yλοποίηση έργων στο ΣΤΞΕ    

(Συν: Γ. Μπόθος & Κ. Νινίκας)    
link   δελτίο 

  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Ιωάννη Α. Κακαρά             
// πέντε (5) έτη από την        

αποχώρηση του από το Τμήμα ΣΤΞΕ // 

                                         
                                        

                                     link 

                                     έργο 

                                       website 

                                        

 

Επιστολή προς όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων                             
πρωτοβουλία των Χ. Λυκίδη & Γ. Μαντάνη  link 

 

Εκπ/κή εκδρομή στην εταιρεία 
Χυτήρια Τσίντζα Urban Innovations 

για το μάθημα ΤΞΚ ΙΙ.  link 

                                                  

                                        

 

 

  

                         

Νέα ερευνητική συνεργασία! ‘The termite resistance of wood 
impregnated with nano- zinc oxide and nano- zinc borate 
dispersions’. Presented in: 47

th
 Annual Meeting of the IRG        

on Wood Protection, 15-19 May 2016, Lisbon  link 

 

                         

 

Απολογισμός δραστηριοτήτων                          
του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη  

κατά το Α.Ε. 2015-2016                
στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας link 

Σχέδιο Δράσης                  
Επιτροπή Προβολής & 
Επικοινωνίας του ΤΕΙ/Θ 

«Καθιέρωση best-practice      
για τις πτυχιακές εργασίες          

στο Τμήμα ΣΤΞΕ» link            
(εισήγηση του Γ. Μαντάνη)   

 

«Αναγνώριση ξύλου» προαιρετικό μάθημα 
 διδασκαλία: Γ. Μαντάνης  link   δελτίο   

                        ‘Οι εξωτερικές ξύλινες κατασκευές στη χώρα μας’                                  
τεχνική παρέμβαση στο περιοδικό «Κτίριο»                                                             

του Γ. Μαντάνη, Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας                                                                           

άρθρο   link   

  

Καθ. Γεώργιος Μαντάνης, Τμ. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, mantanis@teilar.gr |  CV  |  Αναγνώριση έργου  |  Πρόσφατο έργο 

 

                                                                                    Όλα τα Newsletters (2007-2016)  link                          
 

 

 

 

 

                                

‘Παρέμβαση για τις 
ξύλινες κατασκευές’ 
του Καθ. Γ. Μαντάνη      

link   άρθρο 
   
 

 

Σύνδεση με την 
τοπική κοινωνία  

  Εθελοντικό έργο link 
για το Λαογραφικό 
Μουσείο Καρδίτσας 

 
 
 
 
 

 
του Ιωάννη Ντιντάκη 

 

Γ. Φυσέκη & Χ. Μπελαβράκη link           

Ηλιάνας Κωνσταντίνου link           

Κωνσταντίνου Κολοκύθα link 

 

   Τεχνικές μελέτες  link 

του Καθ. Γ. Μαντάνη (2003-2016)  

σε θέματα τεχνολογίας ξύλου 

http://users.teilar.gr/~mantanis
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-3eec5fa8.pdf
http://www.uni-goettingen.de/en/research/71273.html
http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-6fa1c062.pdf
users.teilar.gr/~mantanis/entypwseis-apo-Goettingen-visit.pdf
http://www.afl-journal.org/Download.aspx?ID=31824
http://users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-06.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-05.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153910929767558&set=pcb.10153910941682558&type=3&theater
http://users.teilar.gr/~mantanis/Xylokataskeves-II-X.E.2015-16.pdf
http://www.whoiswhogreece.com/dr-ioannis-kakaras/
http://users.teilar.gr/~kakaras/work.htm
http://users.teilar.gr/~kakaras/
http://users.teilar.gr/~mantanis/epistoli-Eforeies-Arxaiotitwn.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-ff1c9a37.pdf
users.teilar.gr/~mantanis/The-termite-resistance-of-wood-impregnated-with-nano-zinc-oxide-and-nano-zinc-borate-dispersions.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/2015_16.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Sxedio-Drasis-Ccomm.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-599f4527.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Anagnwrisi-Xylou.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/Xylo-identification.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/periodiko-Ktirio-2016.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/KTIRIO-Oi-exwterikes-xylines-kataskeves-sti-xwra-mas.pdf
mailto:mantanis@teilar.gr
http://users.teilar.gr/~mantanis/CV.pdf
https://scholar.google.gr/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=el
http://users.teilar.gr/~mantanis/recent-work.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/newsletters.pdf
http://www.eleftheria.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/99649-%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF
http://users.teilar.gr/~mantanis/paremvasi-gia-tis-xylines-kataskeves.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-351023fd.pdf
users.teilar.gr/~mantanis/Fysekis-Mpelavraki.pdf
users.teilar.gr/~mantanis/Konstantinou.pdf
users.teilar.gr/~mantanis/Kolokythas.pdf
http://users.teilar.gr/~mantanis/technical-projects.htm

