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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τελετή ορκωμοσίας 35 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 

 

Τη Δευτέρα 10 Ιουν. 2013 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα ζεστό και 

συγκινητικό κλίμα η τελετή ορκωμοσίας 35 νέων αποφοίτων, σπουδαστών και 

σπουδαστριών, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του 

Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Στην τελετή που έγινε  στο αμφιθέατρο του 

νέου κτιρίου του τμήματος παρευρέθηκαν περίπου 300 προσκεκλημένοι, απόφοιτοι, 

σπουδαστές, γονείς, καθηγητές των τμημάτων του Παραρτήματος Καρδίτσας, 

επιχειρηματίες του κλάδου ξύλου και επίπλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κ.κ. 

Κυρίλλου, ο δήμαρχος Καρδίτσας κος Κ. Παπαλός, ο πρόεδρος του ιδρύματος 

υποτροφιών κος Αλεξόπουλος, ο Διευθυντής του Παραρτήματος Καρδίτσας κος 

Παπαδόπουλος Ιωάννης, ο Καθηγητής Γιώργος Μαντάνης Πρόεδρος του Τμήματος 

Σ.Τ.Ξ.Ε  οι οποίοι απηύθυναν και ένα σύντομο χαιρετισμό.  

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Παπαλός σημείωσε τα εξής: 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε μια σημαντική στιγμή για την 

κοινότητα του ΤΕΙ, την ορκωμοσία των τελειόφοιτων σπουδαστών του Τμήματος Σχεδιασμού 

Ξύλου και Επίπλου, τους οποίους θέλω να συγχαρώ θερμά. 

Ολοκληρώσατε με επιτυχία μια δύσκολη και επίπονη προσπάθεια και έχετε πλέον όλα τα 

εφόδια για να διεκδικήσετε μια θέση στην αγορά εργασίας.  

Γνωρίζετε ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινάτε  δεν θα είναι εύκολη, αλλά τίποτα δεν σας 

χαρίστηκε μέχρι σήμερα. Ό,τι πετύχατε, το πετύχατε με κόπο και στηριζόμενοι στις δικές σας 

δυνάμεις και είμαι βέβαιος ότι την ίδια επιτυχία θα έχετε όλοι σας και στον επαγγελματικό 

στίβο. 

Θέλω να συγχαρώ τους γονείς και τις οικογένειές σας, γιατί ξέρω πόσο  πολύ σας στήριξαν. 

Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα, γιατί σήμερα απονέμονται οι Υποτροφίες Αλεξόπουλου. 

Ο θεσμός των Υποτροφιών Αλεξόπουλου επί 20 χρόνια επιβραβεύει και υποστηρίζει 

έμπρακτα νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διακριθούν στην επιστήμη που επέλεξαν 

να σπουδάσουν, καθώς τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο και περισσότερη δύναμη να 

υλοποιήσουν τα όνειρά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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Ο κ. Αλεξόπουλος θέλοντας να στηρίξει τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που 

λειτουργούν στην Καρδίτσα σε μια κρίσιμη περίοδο για το παρόν και το μέλλον τους, άλλαξε 

το χαρακτήρα του θεσμού δίνοντας κίνητρο σε υποψήφιους απ’ όλη τη χώρα να τα 

επιλέξουν για τις σπουδές τους. Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης να τον 

ευχαριστήσω θερμά για την χρηματοδότηση και καθιέρωση αυτού του θεσμού και να 

ευχηθώ η πρωτοβουλία του αυτή να βρει μιμητές, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος μας, ιδιαίτερα 

στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε. 

Μια πρωτοβουλία που συνέβαλε και συμβάλλει στην τόνωση του ενδιαφέροντος των 

υποψηφίων για τα Τμήματα αυτά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και των σπουδών των σημερινών, αλλά και μελλοντικών φοιτητών στην 

πόλη μας.  

Ταυτόχρονα όμως ενισχύει τη θέση και τον ρόλο των τοπικών Τμημάτων που συνεισφέρουν 

πολλαπλά στην παραγωγική-οικονομική, κοινωνική και πνευματική αναβάθμιση του τόπου 

μας και αποτελεί ένα επιπλέον ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισής τους... 

Εδώ όμως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και οι δικές μας προσπάθειες, των 

εκπροσώπων δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων, για την προστασία των 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του Νομού μας είναι τεράστιες. 

Πρέπει να ξέρετε πως βρισκόμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση και παρακολουθούμε από 

κοντά τις εξελίξεις. Συνεργαζόμαστε στενά με την ακαδημαϊκή κοινότητα και έχουμε δώσει 

δυναμικά το παρών σε όλες τις εκδηλώσεις – διαμαρτυρίες των σπουδαστών μας για την 

συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των τοπικών Τμημάτων.  

Είμαστε εδώ, κοντά σας και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να δίνουμε την βοήθειά 

μας όταν τη χρειάζεστε, για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.      

Κύριος εισηγητής της πανηγυρικής ομιλίας της τελετής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ήταν 

ο κ. Γεώργιος Κολλάτος, Καθηγητής Εφαρμογών του εν λόγω Τμήματος και εκ των 

παλαιοτέρων στελεχών του Τομέα Σχεδιασμού, ο οποίος στον λόγο του επεσήμανε τα 

κάτωθι:  

Εκλεκτοί καλεσμένοι, κύριε διευθυντά, κύριε πρόεδρε του τμήματος Σχεδιασμού & 

Τεχνολογίας ξύλου και επίπλου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς , συγγενείς και φίλοι 

των σημερινών αποφοίτων μας, αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες, αγαπητοί νέοι 

απόφοιτοι  του τμήματος Σχεδιασμού & τεχνολογίας ξύλου και επίπλου. Είναι μεγάλη τιμή 

για μένα που έχω το λόγο σήμερα σ’ αυτή την ξεχωριστή στιγμή σας.  Αισθάνομαι την 

ανάγκη να σας συγχαρώ και να εκφράσω την εκτίμηση μου, που εύκολα ή δύσκολα, 

πετύχατε το στόχο σας… 

Επίσης συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς σας οι οποίοι σας συμπαραστάθηκαν, και 

σας στήριξαν υλικά και ηθικά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας για τον πολυπόθητο 

στόχο σας, που ήταν  το πτυχίο. Τέλος θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στους 

συναδέλφους μου καθηγητές , το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό  του τμήματος μου για 

την προσοχή, την υποστήριξη και την καθοδήγηση σας  όλα αυτά τα χρόνια στον γοητευτικό  

κόσμο  της γνώσης. 

Κυρίες και κύριοι ας μου επιτραπεί να απευθυνθώ αποκλειστικά  στους αποφοίτους μας, 

σήμερα άλλωστε είμαστε όλοι εδώ για να τους τιμήσουμε. 

 Αγαπητοί απόφοιτοι, η σημερινή ημέρα  είναι μια σημαντική μέρα για εσάς. Η  απονομή των 

πτυχίων σας που θα γίνει σε λίγο,  αποτελεί την επιβράβευση των κόπων και των θυσιών 

σας  που κάνατε όλο αυτό το διάστημα των σπουδαστικών σας χρόνων. Είναι το 



επιστέγασμα μιας επίπονης προσπάθειας που σας έδωσε όχι μόνο εφόδια για την επιβίωσή 

σας αλλά και την ικανοποίηση της επίτευξης ενός σημαντικού στόχου της ζωή σας, για τον 

οποίο μπορείτε να αισθάνεστε  υπερήφανοι. 

 Η αποφοίτησή σας δυστυχώς  συμπίπτει χρονικά με μια μακρά σε διάρκεια  πρωτοφανή και 

πολυποίκιλη  κρίση που περνάει η πατρίδα μας και οι πολίτες της. Το τέλμα και η 

επανάπαυση που  επικράτησαν επί δεκαετίες ήταν αναμενόμενο ότι θα οδηγούσαν αργά ή 

γρήγορα σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή: 

 Πολλές από τις  ηθικές αξίες μας έχασαν  το νόημά τους.  

 Δεν υπήρχε η αριστεία, δεν επιβραβεύονταν το καλό και το σωστό. Ενώ συνέβαινε το 

αντίθετο. 

  Ήταν η  εποχή του όλα γίνονται, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να 

βοηθήσει. 

Άνθρωποι με πλαστά πτυχία προσλαμβάνονταν  σε δημόσιες θέσεις που κάποιες από αυτές 

ίσως ήταν και νευραλγικές. Ας όψονται αυτοί που τους προωθούσαν και όψιμα σκέφτηκαν 

να ψάξουν το θέμα. Δυστυχώς αγαπητοί μου, το κράτος ήταν πελατειακό. Αποφάσεις που 

δυσαρεστούσαν δεν παίρνονταν και ας ήταν σωστές. Υπήρχε και υπάρχει  το πολιτικό 

κόστος, όπως βλέπετε..  

Μερίδιο ευθύνης στο ποσοστό που μας ανήκει έχει και η γενιά μας  για όλα αυτά, για την 

επανάπαυσή μας και για τις λάθος επιλογές μας. Βλέπαμε το κακό να έρχεται και δεν κάναμε 

τίποτα και φθάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι. Έχετε κάθε δίκαιο να είστε θυμωμένοι μαζί μας. 

Σίγουρα  θα θέλατε τα πράγματα να ήταν διαφορετικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σας 

σταδιοδρομίας. Σας οφείλουμε μια μεγάλη συγνώμη, γι αυτό   όχι τόσο για λόγους 

εντυπώσεων, ούτε για  να  εξιλεωθούμε. Κάνουμε την αυτοκριτική μας για να σας θυμίσουμε, 

ότι πρέπει να προσέξετε,  ώστε να μην επαναλάβετε στο μέλλον  τα λάθη τα δικά μας 

ωστόσο υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά του θέματος, όπως μετά την μπόρα και την 

καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. 

Έτσι και  κάθε δύσκολη περίοδος είναι και η ευκαιρία μίας νέας αρχής, που γεννά ελπίδες σε 

όλους όσους αγωνιούν για το μέλλον.  Σε όσους αγωνιούν και για το δικό σας μέλλον. 

Αγαπητά μου παιδιά σήμερα αφήνετε το Τμήμα σχεδιασμού & τεχνολογίας ξύλου & επίπλου, 

που είχε γίνει το τελευταίο διάστημα της ζωή σας δεύτερο σπίτι σας. Αφήνεται το χώρο, 

όπου είχατε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να αποκτήσετε τα απαραίτητα 

εφόδια, για την μετέπειτα ζωή σας, σπουδάζοντας  ένα αντικείμενο που είναι μοναδικό στην 

Ελλάδα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως σπουδαστές είχατε την ευκαιρία να 

ζήσετε τις εμπειρίες της φοιτητικής  ζωής,  να κάνετε νέες γνωριμίες, και ισχυρές φιλίες που 

αν επενδύσετε σ’ αυτές θα κρατήσουν για μια ζωή. Πιστεύω θα  θυμάστε τι σας έλεγα όταν 

πρωτοήρθατε 

‘Τα φοιτητικά σας χρόνια  θα  είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής σας, να τα ζήσετε  

συνδυάζοντας τα πάντα, χωρίς να απομακρύνεστε από τον στόχο και τον σκοπό για τον 

οποίο ήρθατε εδώ, το τερπνόν μετά του ωφελίμου’.  

Και να που σήμερα φτάσατε αισίως στο στόχο σας, το πτυχίο σας θα αποτελέσει μέσο 

κατάκτησης ευκαιριών που θα σας παρουσιασθούν, γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς ήδη  

εργάζεστε. Κάποιοι θα επιδιώξετε ίσως έναν μεταπτυχιακό τίτλο, στην Ελλάδα ή στο 



εξωτερικό. Φαντάζομαι τέλος οι υπόλοιποι να απευθυνθείτε στην αγορά εργασίας για το 

ξεκίνημα της επαγγελματικής σας καριέρας. Δεν θεωρώ τον εαυτόν μου  ότι είμαι ο  πλέον 

κατάλληλος για να σας δώσω συμβουλές. Κάποιες σκέψεις και προσωπικές μου  απόψεις 

θα σας πω.  

Για εσάς που ήδη εργάζεστε: 

Οι επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας ξύλου και επίπλου σας 

εμπιστεύθηκαν πριν καν πάρετε το πτυχίο. Με την απόκτηση του πτυχίου σας αποκτάτε  

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που θα σας δώσει νέα ώθηση στο χώρο της εργασίας σας. 

Διατηρήστε τις ηθικές αξίες που έχετε ως άνθρωποι, και συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο να 

προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Να έχετε ενθουσιασμό και να αντιμετωπίζετε με θάρρος και 

αποφασιστικότητα τα όποια προβλήματα προκύπτουν, να προάγετε τις νέες τεχνολογίες. 

Από εσάς περιμένουν ακόμη περισσότερα οι εργοδότες σας, είναι σίγουρο ότι θα τους 

βοηθήσετε, άλλωστε ήδη σας εμπιστεύθηκαν. 

Εσείς που σκέφτεστε να αποκτήσετε έναν μεταπτυχιακό τίτλο: 

Παλιότερα το πρώτο πτυχίο  ήταν εχέγγυο για επαγγελματική αποκατάσταση. Σήμερα από 

μόνο του ένα πτυχίο ίσως δεν είναι αρκετό, αποκτά όμως νόημα, επειδή σας δίνει την 

ώθηση και την δυνατότητα  να συνεχίσετε το ταξίδι για την κατάκτηση  της γνώσης. Είναι 

σίγουρο ότι στη σημερινή εποχή η γνώση είναι δύναμη, πολύ δε περισσότερο η 

εξειδικευμένη γνώση. Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, επενδύστε σ’ αυτή τη νέα γνώση 

αναζητώντας νέα γνωστικά εξειδικευμένα αντικείμενα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δεν θα 

βγείτε χαμένοι. 

Για εσάς που θα απευθυνθείτε στην αγορά εργασίας: 

Είναι γνωστό πλέον ότι το τμήμα μας παρείχε και παρέχει  επαγγελματική αποκατάσταση 

στους πτυχιούχους μας  σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Παλιότερα ξεπερνούσε το 85 %. Τα 

σημερινά ποσοστά αποκατάστασης σύμφωνα με κάποια τελευταία στατιστικά στοιχεία είναι 

γύρω στο 50% ίσως και λίγο παραπάνω. Αιτία? Φυσικά η πρωτοφανής κρίση που μαστίζει 

την πατρίδα μας, η οποία δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και τον κλάδο ξύλου επίπλου. 

Η επιτυχημένη και σε μεγάλα ποσοστά  παρουσία των πτυχιούχων μας σε επιχειρήσεις 

αυτού του κλάδου δεν είναι τυχαία. Κατ’ αρχήν οι επιχειρήσεις δεν διέθεταν στελέχη του 

είδους σας και πολλές από αυτές δεν διαθέτουν ακόμη. Η επιτυχία βασίστηκε στην στερεή  

βάση που παρείχαν τα εξελισσόμενα προγράμματα σπουδών του τμήματός μας από την 

ίδρυσή του μέχρι σήμερα, και τα οποία ανταποκρίνονται επιτυχημένα στην αγορά εργασίας. 

Στην θέληση και συνεχή προσπάθεια του Εκπαιδευτικού και Τεχνικού προσωπικού του 

τμήματος που κατάφεραν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να το φέρουν στις πρώτες θέσεις 

των τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας και όχι μόνο. Τέλος στην άριστη σχέση και συνεργασία που 

έχει το τμήμα μας με τις επιχειρήσεις αυτού του είδους. Όπως καταλαβαίνετε οι προοπτικές 

σας δεν είναι και τόσο απογοητευτικές, παρόλη την κρίση. Μην φοβηθείτε, οι γνώσεις και τα 

εφόδια που έχετε είναι αρκετά για να πετύχετε, είτε ως υπάλληλοι σε επιχειρήσεις είτε ως 

επαγγελματίες οι ίδιοι. Ανεξάρτητα το δρόμο που θα ακολουθήσει ο καθένας σας, όποιοι και 

αν είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι, ένα  είναι σίγουρο, ότι η αποφοίτησή σας σήμερα από το 

τμήμα μας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και το ξεκίνημα ενός νέου ταξιδιού. Θα πρέπει 

να γνωρίζετε ότι: 

Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε οι ανακατατάξεις και οι προκλήσεις είναι 

μεγάλες για όλους μας και οι εξελίξεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς σε όλους τους τομείς. 

Κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει με βεβαιότητα πως θα είναι η αγορά εργασίας   μετά 



από κάποια χρόνια. Μαγικές συνταγές για εξασφαλισμένη επαγγελματική επιτυχία δεν 

υπάρχουν. 

 Να  στοχεύετε πάντα στην τελειότητα ότι και αν κάνετε. 

 Μην συμβιβαστείτε με την μετριότητα. 

 Μην συμβιβαστείτε γενικά στη ζωή σας πολύ δε περισσότερο στην επαγγελματική 

σας πορεία. 

 Μπορεί να μην είναι εύκολη η επαγγελματική σας επιτυχία. 

 Μην φοβηθείτε. Έχετε αποκτήσει όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. 

Αντιμετωπίστε με αισιοδοξία κάθε προοπτική που συναντάτε μπροστά σας και κυρίως μην 

συμβιβαστείτε. Ρισκάρετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ωραία συντροφιά που μας 

κρατήσατε στα χρόνια της φοίτησής σας, όπου είχαμε αναπτύξει  μια άριστη σχέση και 

συνεργασία  μαζί σας. Η καλή σχέση και συνεργασία σπουδαστών – καθηγητών δίνει νόημα 

στο έργο μας  για να κάνουμε πιο ουσιαστική τη δουλειά μας  και να την ανάγουμε  σε 

λειτούργημα. Θα κλείσω αγαπητοί μου απόφοιτοι με μια ευχή. 

Να έχετε σαν στόχο να δημιουργήσετε μια κοινωνία όπου θα κυριαρχούν οι ηθικές αξίες, 

που πολλές από αυτές έχουν χαθεί στις μέρες μας και που τόσο τις  έχουμε ανάγκη, 

ενσωματώνοντας  βέβαια και όλα τα   καλά στοιχεία  της νέας παγκοσμιοποιημένης εποχής. 

Ασχοληθείτε με τα κοινά και μην αδιαφορείτε, αλλάξτε το πελατειακό κράτος. Ο κόσμος 

περιμένει πολλά από την γενιά σας. Προσπαθήστε να τον αλλάξετε διαφωνώντας και 

διεκδικώντας  μέσα όμως από εποικοδομητικές  προτάσεις και ιδέες. Μην επαναλάβετε τα 

λάθη τα δικά μας. Συγχαρητήρια και πάλι  και καλή τύχη σε όλους σας.  

Θα σας θυμάμαι  πάντα, Ευχαριστώ.  

Στο περιθώριο της τελετής ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε και η απονομή των ετήσιων 

Υποτροφιών Αλεξοπούλου σε φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής και του Τ.Ε.Ι. 

Καρδίτσας. Συγκεκριμένα οι επωφελούμενοι φοιτητές είναι οι: 

– Κατέρη Ηλέκτρα του Βασιλείου φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής Καρδίτσας. 

– Αγάθου Σοφία-Χριστίνα του Αναστασίου φοιτήτρια του Τμήματος Τ.Ε.Ι. 

Τεχνολογίας Τροφίμων 

– Λαγού Μαρία του Αναστασίου φοιτήτρια του Τμήματος Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας και 

Σχεδιασμού Ξύλου & Επίπλου 

– Ζαμάνη Παναγιώτα του Νικολάου φοιτήτρια του Τμήματος  Τ.Ε.Ι. Διατροφής και 

Διαιτολογίας 

Ακολούθησε η καθομολόγηση των νέων αποφοίτων, που στη συνέχεια έλαβαν το πτυχίο 

τους από τους κ.κ. Καθηγητές του εν λόγω Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Οι 35 νέοι πτυχιούχοι είναι οι 

παρακάτω: 

Κασαπάκης Εμμανουήλ, Κεσίδου Ιλόνα, Πούλιος Σωτήριος, Κοτσώνης Αθανάσιος, 

Τσιμητρά Ελπίδα, Κρίνου Κλεάνθης, Αθανασιάδης Βασίλειος, Σωτηρίου Σταύρος, Παύλου 

Μιράντα, Κυπρίου Παναγιώτης, Μπέλτσιου Ζωή, Πανιοπούλου Θεοδώρα, Πετράκη Μυρτώ, 

Τομαή Παναγιώτα, Καραντάνη Αικατερίνη, Σκουταρίδης Αγγελος, Τζερμιά Αικατερίνη, 

Θεοδώρου Μαρία-Ευθαλία, Πανταζής Νεκτάριος, Καρύμπακας Ιωάννης, Λαμπρόπουλος 

Ηλίας, Σαϊτα Παναγιώτα, Χαρίτος Νικόλαος, Παλυβός Δημήτριος, Mαραγκουδάκης Μάριος, 

Πανάγου Κων/νος, Κουτσαυτάκη Κυριακή, Παπαζήσης Συμεών, Μωραϊτίδης Πολυχρόνης, 



Κανελλόπουλος  Ανδρέας , Μαρτίνος Σπυρίδων, Εσόγλου Χριστίνα, Ευθυμίου Ηλίας, 

Μπουρίτη Μαρία, Σφηναρολάκης Ευτύχιος 

 

Μαζί με το πτυχίο, οι απόφοιτοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο, μια κατασκευή από ξύλο 

οξιάς, την οποία σχεδίασε πρωτότυπα ο κ. Δ. Λαμπούδης, και υλοποίησαν οι συνεργάτες - 

μέλη ΕΡΔΙΠ κ. Γεράσιμος Μπόθος και Αλέξης Γαλαγάλας, και τα οποία προσφέρθηκαν 

στους αποφοίτους. Το πρωτότυπο αναμνηστικό έγινε στα εργαστήρια του τμήματος, δείτε 

το βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=HAY3dpF9gvk (επιμέλεια: Κ. Νινίκας & Θ. 

Μπάμπαλης). 

 

Στα πλαίσια της τελετής απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα  στον καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

κ. Ιωάννη Χουλιάρα όπως και στον κ. Αθανάσιο Νασιάκο, συνταξιούχο πλέον, Μέλος 

Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για την πολύτιμη προσφορά του στο Τμήμα αλλά και στο 

Παράρτημα Καρδίτσας.  

Τιμήθηκαν επίσης, από την οικεία Επιτροπή πτυχιακών εργασιών του τμήματος οι 

σπουδαστές οι οποίοι απέσπασαν αριστεία για τις άριστες πτυχιακές τους εργασίες : 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός 

Περιπατητήρα» (επιβλέπων: κ. Αθανάσιος Μπάμπαλης) – σχεδιαστική και κατασκευαστική 

εργασία. 

ΚΕΣΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός σειράς ξύλινων 

κοσμημάτων» (επιβλέπων: κ. Αθανάσιος Μπάμπαλης) - σχεδιαστική και κατασκευαστική 

εργασία. 

ΚΡΙΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ και ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Το 

Έξυπνο Ποδήλατο » (επιβλέπων: κ. Ιωάννης Ντιντάκης) -  σχεδιαστική και κατασκευαστική 

εργασία. 

 

Η οικεία Επιτροπή πρόσθετα απονέμει τιμητικούς επαίνους για τις καινοτόμες  πτυχιακές  

τους εργασίες στους σπουδαστές: 

ΜΥΡΤΩ ΠΕΤΡΑΚΗ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σύστημα Βιβλιοθήκης – 

διαχωριστικό χώρου»  (επιβλέπων: κ. Δημήτρης Χαϊδάς) – σχεδιαστική και μελετιτική 

εργασία. 

ΕΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: 

«Απόρριψη ή Επανάχρηση; Περιπτώσεις Εικαστικής Παρέμβασης, συντήρησης και 

μεταποίησης επίπλων και αντικειμένων» (επιβλέπων: κ. Δημήτρης Τσίποτας ) - σχεδιαστική 

και κατασκευαστική εργασία. 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός Γραφείου για 

Σχεδιαστή»  (επιβλέπων: κ. Ιωάννης Ντιντάκης) -  σχεδιαστική και μελετητική εργασία. 

 

Τα βραβεία έδωσαν οι καθηγητές, κ. Σκαρβέλης,  κ. Μπάμπαλης, κ. Ντιντάκης, κ. Χαϊδάς 

και κ. Τσίποτας . 

 

Στο σημείο αυτό τερματίστηκε η τελετή με θερμές ευχές για «Καλό Καλοκαίρι»! 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HAY3dpF9gvk


Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας της 10 Ιαν. 2013 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                 


