
 

 

 
         

  Καρδίτσα, 29-11-2012 

    

Αποφάσεις της Επιτροπής πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Σχεδιασμού 

και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Λάρισας) 
  

Με ομοφωνία της οικείας Επιτροπής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, αποφασίστηκε η βράβευση και απονομή τριών 

(3) αριστείων -όπως παρακάτω- για τις ποιοτικότερες και πλέον άριστες πτυχιακές 

εργασίες στο Τμήμα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. 

Η Επιτροπή απονέμει επιπλέον 1 έπαινο σε σπουδάστρια για την πτυχιακή της 

εργασία, όπως αναλύεται παρακάτω. Η απονομή αυτών θα λάβει χώρα κατά την 

τελετή ορκωμοσίας της 10-12-2012, στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. 

 

     
 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

 

ΕΛΛΗ ΓΙΔΑΚΟΥ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Παγκάκι εξωτερικού χώρου 

Sphongle» (επιβλέπων: κ. Δημήτρης Λαμπούδης) – σχεδιαστική εργασία. 

Η πτυχιακή εργασία και το έργο της εν λόγω σπουδάστριας κρίθηκε άξιο για αριστείο με 

βάση: την καινοτομία της ιδέας, την άριστη μορφολογική ανάπτυξη της ιδέας, την 

άριστη τεχνική υλοποίηση σε επίπεδο τεχνικών σχεδίων, την άριστη μορφολογική και 

τυπική ανάπτυξη του κειμένου που την υποστηρίζει και την άριστη προφορική 

υποστήριξή της κατά την παρουσίαση της. Τέλος, επιβραβεύεται η εργατικότητα και η 

συνέπεια της σπουδάστριας τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας 

όσο κυρίως κατά τη διάρκεια του συνόλου των σπουδών της στο Τμήμα. 

 

ZΑΧΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΛΟΪΖΟY ΑΝΤΩΝΗΣ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: 

«Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινου πλαισίου ποδηλάτου» (επιβλέπων: κ. Μιχάλης 

Σκαρβέλης) - σχεδιαστική και κατασκευαστική εργασία. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για αριστείο με βάση: την καινοτομία 

της ιδέας και την πολύ μεγάλη δυσκολία του εγχειρήματος (κατασκευάστηκαν 2 

πρωτότυπα, το δεύτερο σε βελτιωμένη έκδοση του πρώτου), την άριστη μεθοδολογία, 

όσον αφορά την ιστορική αναδρομή - εξέλιξη του αντικειμένου και τη μορφολογική 

ανάπτυξη της ιδέας, τη μελέτη των υφισταμένων υλικών και τεχνικών καμπύλωσης,  την 



καλή τεχνική υλοποίηση σε επίπεδο τεχνικών σχεδίων και κατασκευής πρωτότυπου – 

προπλάσματος, τη μεθοδολογία βελτίωσης του πρωτότυπου αντικειμένου, ως τυπικό και 

αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής εργασίας, και  την άριστη 

μορφολογική και τυπική ανάπτυξη του κειμένου, που υποστηρίχτηκε και με άριστη 

προφορική υποστήριξη των κατά την παρουσίαση αυτής. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ για την πτυχιακή εργασία με 

τίτλο:  Μελέτη συμπεριφοράς των καταναλωτών φοιτητικού επίπλου στην περιοχή 

της Θεσσαλίας» (επιβλέπων: κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος) -  έρευνα αγοράς. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία των εν λόγω φοιτητριών κρίθηκε άξια για αριστείο 

με βάση: την πρωτοτυπία της έρευνας (δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ σε επίπεδο 

Θεσσαλίας, αλλά ούτε και στην ελληνική αγορά), τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο λήψης 

αποφάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, το μεγάλο μέγεθος του δείγματος 

του πληθυσμού της έρευνας (συγκέντρωση, επεξεργασία 600 ερωτηματολογίων), την 

πάρα πολύ καλή σύνταξη της εργασίας ακολουθώντας τις ισχύουσες τυπικές 

προδιαγραφές, την άριστη προφορική υποστήριξη κατά την παρουσίασή της, καθώς και  

την άριστη συνεργασία τους με τον υπεύθυνο καθηγητή – όπου αναδείχθηκαν η 

εργατικότητα και η συνέπειά τους σε μεγάλο βαθμό.  

 

ΕΠΑΙΝΟΣ 

Η Επιτροπή πρόσθετα απονέμει τιμητικό έπαινο στη σπουδάστρια κα. ΣΟΥΜΕΛΑ 

ΠΕΤΡΑΚΗ για την καινοτομική πτυχιακή της εργασία: 

 
 

 «Σχεδιασμός παιδικού δωματίου» της Σουμέλας Πετράκη (επιβλέπων: κ. Γεώργιος 

Κολλάτος) - σχεδιαστική & μελετητική εργασία. 

Η σπουδάστρια λαμβάνει τιμητικό έπαινο, διότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή εργασία.  Η 

εργασία έχει πλήρη κατασκευαστικά σχέδια για κάθε έπιπλο του παιδικού δωματίου. Η 

πτυχιακή της εργασία διακρίνεται από καινοτομία: τα ίδια έπιπλα που σχεδιάζει και 

χρησιμοποιεί για παιδιά βρεφικής ηλικίας, τα χρησιμοποιεί μέχρι και την εφηβική 

ηλικία, με ελάχιστες και μικρές τροποποιήσεις που κάνει («τίποτε δεν πάει χαμένο»). Η 

σπουδαστική πορεία της εν λόγω σπουδάστριας ήταν άψογη, χωρίς καθόλου απουσίες 

στην παρακολούθηση των μαθημάτων, διακρίθηκε για το ήθος και την θέληση της για 

μάθηση. 

 
Επιτροπή πτυχιακών εργασιών: Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Θ. Μπάμπαλης 


