
Καρδίτσα, 6-12-2011

    Αποφάσεις  της Επιτροπής  πτυχιακών εργασιών του  Τμήματος  Σχεδιασμού  και  
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου     (Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Αθ. Μπάμπαλης)  
 
Με ομοφωνία της Επιτροπής προτείνεται βράβευση και απονομή τριών (3) αριστείων 
-όπως παρακάτω- για τις  ποιοτικότερες  & άριστες πτυχιακές  εργασίες στο Τμήμα 
μας,  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του  ΑΕ  2011-2012.  Η  Επιτροπή  Πτυχιακών 
Εργασιών απονέμει τα αριστεία, ως ακολούθως.

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τελετή ορκωμοσίας 12-12-2011)

Αυτό το Α.Ε., το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου εφάρμοσε για 
μια  ακόμη  φορά  τη  βράβευση των  3  πλέον  άριστων  και  καινοτόμων  πτυχιακών 
εργασιών, που εκπονήθηκαν κατά το Χ.Ε. του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

Αιτιολόγηση για το κάθε ΑΡΙΣΤΕΙΟ (Χ.Ε. 2011-2012)

 «Σχεδίαση ορειβατικού καταφυγίου με κύριο υλικό κατασκευής το ξύλο» 
του  Μανώλη  Σαντοριναίου  (με  επιβλέποντα  καθηγητή  τον  κ.  Λαμπούδη), 
σχεδιαστική εργασία. Η εργασία αυτή κάλυψε με μεγάλη πληρότητα όλα τα επιμέρους 
στάδια ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος και κατέληξε σε ένα καινοτόμο, σχεδιαστικά 
και λειτουργικά, αποτέλεσμα. Επίσης, τόσο η τεχνική τεκμηρίωση (τεχνικά σχέδια 
κλπ) όσο και το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνονται πολύ υψηλού επιπέδου.   

«Το ξύλινο καράβι της Κερύνειας: ιστορία – κατασκευή – συντήρηση» 
των  Μιχάλη  Κυπριανού  και  Ιωάννη  Νικολάου  (με  επιβλέποντα  καθηγητή  τον  κ. 
Σκαρβέλη), μελετητική & κατασκευαστική εργασία. Η εργασία εμφανίζει ποιότητα και 
πληρότητα, καθώς προσεγγίζει ένα θέμα με ιστορικό σεβασμό και λεπτομέρεια, το 



αναλύει τεχνικά και δίνει ερμηνεία στις χρησιμοποιηθείσες αρχαϊκές τεχνοτροπίες, 
αναλύει  επιστημονικά  τις  σύγχρονες  μεθόδους  συντήρησης,  ενώ  -  τέλος  -  το 
αναπαριστά υπό κλίμακα με κατασκευαστικές λεπτομέρειες και δεξιοτεχνία.

«Μελέτη  της  συσχέτισης  δύο  μεθόδων  προσδιορισμού  σκληρότητας  (Brinell,  
Janka) ξύλινων παρκέτων και της πυκνότητας αυτών» των Μιλτιάδη Νικολακάκου 
και  Ευάγγελου  Σακελλαρίου  (με  επιβλέποντες  καθηγητές  τους  κ.κ.  Λυκίδη  και 
Μπιρμπίλη),  πειραματική  εργασία.  Οι  σπουδαστές  και  η  εν  λόγω  πειραματική 
εργασία, βραβεύονται για τη συνέπεια και ακρίβεια εκτέλεσης των δοκιμών τους, την 
καινοτομία  που  χαρακτηρίζει  την  ερευνητική  αυτή  εργασία,  και  επίσης  για  τη 
δημοσίευση  μέρους  των  αποτελεσμάτων  αυτής  στο  15ο  Πανελλήνιο  Δασολογικό 
Συνέδριο, μετά από διαδικασία κρίσης με σύστημα κριτών.
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