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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 άριστες και πλέον καινοτομικές πτυχιακές 
εργασίες στο Τμήμα, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.  
 
Η Επιτροπή απονέμει επιπλέον 3 επαίνους σε σπουδαστές για την πτυχιακή τους 
εργασία, όπως αναλύεται παρακάτω. Η απονομή αυτών θα λάβει χώρα κατά την 
τελετή ορκωμοσίας της 10-06-2013, στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. 
 

           

ΑΡΙΣΤΕΙΑ (3) 

 
Μανώλης Κασαπάκης, για την πτυχιακή εργασία 
με τίτλο: «Ξύλινος περιπατητήρας» (επιβλέπων:   
κ. Θανάσης Μπάμπαλης) – σχεδιαστική και 
κατασκευαστική εργασία  
Η πτυχιακή εργασία και το έργο του εν λόγω σπουδαστή 
κρίθηκε άξιο για αριστείο με βάση: την καινοτομία και 
κοινωνική ευαισθησία 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 παρουσίασή της. Τέλος, επιβραβεύεται η 
εργατικότητα και η συνέπεια του σπουδαστή τόσο κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας όσο 
κυρίως κατά τη διάρκεια του συνόλου των σπουδών του στο Τμήμα. 

 
Ιλόνα Κεσίδου, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: 
«Σχεδιασμός σειράς ξύλινων κοσμημάτων» (επιβλέπων:  
κ. Θανάσης Μπάμπαλης) - σχεδιαστική και κατασκευαστική 
εργασία. 
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για αριστείο με 
βάση: την καινοτομία της ιδέας και την καλλιτεχνική και 
μορφολογική αρτιότητα των προτάσεων, την πολύ μεγάλη δυσκολία 
του εγχειρήματος (κατασκευάστηκαν 9 πλήρως άρτια πρωτότυπα), 
την πιθανή εμπορική αξία του αποτελέσματος και των προοπτικών 
που υπάρχουν στην αγορά για τέτοια αντικείμενα από συμπαγές 
ξύλο, και την άριστη προφορική υποστήριξη της πτυχιακής κατά την 
παρουσίαση αυτής. 

 



 
Κρίνου Κλεάνθη και Σωτηρίου Σταύρο για την πτυχιακή τους εργασία: «Σχεδιασμός 
έξυπνου ποδηλάτου» (επιβλέπων: κ. Ιωάννης Ντιντάκης) - σχεδιαστική &  
κατασκευαστική εργασία  
(link: http://idkar.blogspot.gr/#!/2013/06/smart-bike-scooter.html) 
 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια 
για αριστείο με βάση: την πρωτοτυπία και την 
πολυχρηστικότητα της ιδέας (από πατίνι σε 
ποδήλατο), τη δυσκολία του εγχειρήματος 
(κατασκευάστηκε ένα πλήρως λειτουργικό 
πρωτότυπο), την πιθανή εμπορική αξία του 
αποτελέσματος και των προοπτικών που 
υπάρχουν στην αγορά για τέτοια αντικείμενα για 
παιδιά. 

 
 

ΕΠΑΙΝΟΙ (3) 

Η Επιτροπή πρόσθετα απονέμει τιμητικούς επαίνους στους σπουδαστές/στριες:  

 
Πετράκη Μυρτώ για την πτυχιακή της εργασία: 
«Σύστημα βιβλιοθήκης - διαχωριστικό 
χώρου» (επιβλέπων: κ. Δημήτριος Χαϊδάς) - 
σχεδιαστική & μελετητική εργασία. 
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για 
έπαινο με βάση: την πρωτοτυπία και σχεδιαστική 
αρτιότητα της ιδέας, την εξαιρετική 
λειτουργικότητα της ιδέας, την ποιότητα των 
σκίτσων και άλλων προτάσεων και ιδεών της πτυχιακής εργασίας. 

 
Εσόγλου Χριστίνα και Μπουρίτη Μαρία για την πτυχιακή τους εργασία: «Απόρριψη ή 
επανάχρηση; Περιπτώσεις εικαστικής παρέμβασης, συντήρησης και μεταποίησης 
επίπλων και αντικειμένων» (επιβλέπων: κ. Δημήτριος Τσίποτας) - σχεδιαστική και 
κατασκευαστική εργασία. 
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για 
έπαινο λαμβάνοντας υπόψη: την καινοτομία του 
θέματος στον τομέα του σχεδιασμού και τεχνολογίας 
επίπλων προς επανάχρηση, τη δημιουργία και άρτια 
υποστήριξη της ερευνητικής της μεθοδολογίας, η 
οποία την κατατάσσει σε έργο με ερευνητικές 
προεκτάσεις για το αντικείμενο που πραγματεύεται. 
Τέλος, για την ποιότητα της πρακτικής εργασίας και 
των παραγόμενων προϊόντων που προήλθαν έπειτα 
από την εφαρμογή της έρευνας και για την πολύ 
καλή υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση και   
από τις δύο σπουδάστριες.                           
                                                                                                                        (πριν)                                   (μετά) 

 
 

 

http://idkar.blogspot.gr/#!/2013/06/smart-bike-scooter.html


Πανταζή Νεκτάριο για την πτυχιακή του εργασία: 
«Σχεδιασμός σταθμού εργασίας για Σχεδιαστή» 
(επιβλέπων: κ. Ιωάννης Ντιντάκης) - σχεδιαστική & 
μελετητική εργασία. 

 
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για 
έπαινο με βάση: την πρωτοτυπία και σχεδιαστική 
αρτιότητα της ιδέας, την εξαιρετική λειτουργικότητα 
της ιδέας, την ποιότητα της τελικής μακέτας και την 
ποιότητα των τεχνικών σχεδίων και των 
φωτορεαλιστικών εικόνων και βίντεο υποστήριξης. 

 

 
 

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


