
 
 

     
 

Καρδίτςα, 05-12-2014 
    

Αποφάςεισ τησ Επιτροπήσ Πτυχιακών Εργαςιών του Σμήματοσ χεδιαςμοφ 
και Σεχνολογίασ Ξφλου και Επίπλου (Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ) 

 

  

Με ομοφωνία τησ οικείασ Επιτροπήσ του Τμήματοσ Σχεδιαςμοφ και Τεχνολογίασ 
Ξφλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ αποφαςίςτθκε η βράβευςη και απονομή 
ενόσ (1) αριςτείου και τριών (3) επαίνων -όπωσ παρακάτω- για τισ άριςτεσ και 
πλζον καινοτομικζσ πτυχιακζσ εργαςίεσ του Τμήματοσ, κατά το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2014-2015.  
 
Η Επιτροπή θα απονείμει -διά του Προζδρου τησ- τουσ κάτωθι τίτλουσ ςτουσ 
τελειόφοιτουσ φοιτητζσ και η απονομή θα λάβει χώρα κατά την τελετι ορκωμοςίασ 
τησ 15ησ Δεκεμβρίου 2014 ςτο Τμήμα ΣΤΞΕ: 
 

           

ΑΡΙΣΕΙΟ: (1) 

 
-τζφανο ΒΛΑΧΟ (ΠΕ Πλθροφορικισ) για τθν 
πτυχιακι εργαςία του με τίτλο: «χεδιαςμόσ              
& καταςκευή ξφλινου μηχανικοφ ρολογιοφ» 
(επιβλζπων:  MSc Δθμιτριοσ Λαμποφδθσ) – 
ςχεδιαςτικι και καταςκευαςτικι εργαςία 
  
Η εν λόγω εργαςία αποτελεί τθν  κορφφωςθ τθσ 
πρωτότυπθσ, άριςτθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Ο φοιτθτισ 
πραγματοποίθςε εξαιρετικι αναςκόπθςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ, ςυνζδεςε κεωρθτικϊσ και πρακτικϊσ 
πεδία επιςτθμϊν (ιςτορία, φυςικι, μθχανικι, τεχνολογία 
ξφλου), ζκεςε ςε εφαρμογι ςφγχρονεσ μθχανικζσ και 
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ (CNC) ςτο αντικείμενο τθσ 
κατεργαςίασ του ξφλου και τθσ ψθφιακισ απεικόνιςθσ 
ςχεδίων και εν τζλει καταςκεφαςε μοναδικά ζνα 
πρωτότυπο ζργο μακθματικισ ακρίβειασ και υψθλισ 
αιςκθτικισ. θμειωτζον, ο ίδιοσ παρουςίαςε ςτο κοινό  
και υποςτιριξε τθν πτυχιακι του με άριςτο τρόπο και 
μεκοδολογία γνιςιου επαγγελματία. 

Link: http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php  
 
 

ΕΠΑΙΝΟΙ: (3) 

 

 

http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php


-Γεώργιο ΚΑΟΤΡΑΝΗ και Θεόδωρο 
ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ  για την πτυχιακή τουσ 
εργαςία: «χεδιαςμόσ και καταςκευή 
επίπλου:  ξφλινο ποδοςφαιράκι» 
(επιβλζπων: Δρ. Μιχ. καρβζλθσ) - 
ςχεδιαςτικι & καταςκευαςτικι εργαςία 
 

Η πρωτότυπθ αυτι εργαςία ςτθρίχτθκε ςε 
ςυςτθματικι ζρευνα αγοράσ, με ιςτορικι και 
βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και τεκμθρίωςθ. 
Η όλθ καταςκευι πραγματοποιικθκε από 
τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ, με υπομονι, 
επιμονι, ιδιαίτερο ηιλο και ενκουςιαςμό 
δίνοντασ βαρφτθτα ακόμθ και ςε μικρζσ λεπτομζρειεσ. Σο όλο ζργο υποςτθρίχκθκε με 
πλιρθ ςειρά καταςκευαςτικϊν και φωτορεαλιςτικϊν ςχεδίων. Η τελικι καταςκευι φζρει 
ςτοιχεία πρωτοτυπίασ και αποπνζει ζντονο επαγγελματιςμό. 

Link: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Kaouranis-Miltiadous.pdf  
 

 
-Νικόλαο ΣΑΛΙΚΗ για την πτυχιακή του εργαςία:      
«Μελζτη ιδιοτήτων ςφμπηκτων ξφλου (pellets) τησ 
ελληνικήσ αγοράσ» (επιβλζποντεσ: Δρ. Γεϊργιοσ 
Μαντάνθσ & Δρ. Χαρ. Λυκίδθσ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ)  - 
ερευνθτικι  & εργαςτθριακι εργαςία 

 

Η ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία κρίκθκε άξια για 
ζπαινο με βάςθ: τθν αρτιότθτα τθσ εργαςίασ και του 
πειραματικοφ ςχεδίου που ζγινε, τθν πρωτοτυπία 
μελζτθσ / ελζγχου, για πρϊτθ φορά, τθσ αγοράσ των 
pellets ςτθ χϊρα μασ, και το υποδειγματικό 
εργαςτθριακό ζργο που εκπονικθκε, ςε ςυνδυαςμό   
με τθν πολφ καλι προφορικι υποςτιριξι τθσ. 

Link: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Tsalikis.pdf  
 

-Παςχάλη ΒΑΦΕΙΑΔΗ για την πτυχιακή του 
εργαςία:  «χεδιαςμόσ εξωτερικοφ επιδαπζδιου  
ςυςτήματοσ φωτιςμοφ με κφριο υλικό 
καταςκευήσ το ξφλο» (επιβλζπων: MSc   
Ιωάννθσ Ντιντάκθσ)  - ςχεδιαςτικι  & 
καταςκευαςτικι εργαςία 

 

Η εν λόγω πτυχιακι εργαςία κρίκθκε άξια για ζπαινο  
με βάςθ τθν καινοτομικι ςχεδιαςτικι πρόταςθ 
δθμιουργίασ ενόσ νζου φωτιςτικοφ ςϊματοσ με 
χριςθ ςφγχρονων υλικϊν (ξφλου) για τθν άριςτθ 
υλοποίθςθ τθσ ιδζασ ςε πραγματικζσ διαςτάςεισ, με 
τθ δθμιουργία λειτουργικοφ φωτιςτικοφ ςϊματοσ, 
και για τθν άρτια δομι και ανάπτυξθ τθσ 
ςχεδιαςτικισ & καταςκευαςτικισ εργαςίασ. 

Link:  http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Vafeiadis.pdf  
 

 

Επιτροπή Πτυχιακών Εργαςιών:  Γ. Μαντάνθσ, Ι. Ντιντάκθσ & τ. Αδαμόπουλοσ 
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