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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενθουσιασμένοι οι σπουδαστές του Τμήματος Σχεδιασμού και

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από την εκπαιδευτική
τους επίσκεψη στις επιχειρήσεις επίπλων ΚΕΚ, 120 & COCOMAT

Την περασμένη Δευτέρα & Τρίτη 6 & 7 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική
επίσκεψη τριάντα δύο (32) σπουδαστών και τεσσάρων (4) καθηγητών των
Εργαστηρίων Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας & Ποιοτικού
Ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας,
στα πλαίσια των μαθημάτων Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου, Οικονομική
Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου, Διοίκησης Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου, Ποιοτικού
Ελέγχου Επίπλων και Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, στη Θήβα και τη Μαγούλα
Αττικής στην εταιρεία Κέντρο Εξαρτημάτων Κουζίνας του Ομίλου Νικολιδάκης και στην
Αθήνα στα 120 Ενωμένα Εργοστάσια και την εταιρεία COCOMAT.

Στην εταιρεία Κέντρο Εξαρτημάτων Κουζίνας της Θήβας ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.
Νικολιδάκης Ευάγγελος μαζί με τον Δ/ντη του Εργοστασίου κ Γεώργιο Χουντάλα,
συνόδευσαν την αποστολή και την ξενάγησαν στο νέο σύγχρονο εργοστάσιο
παραγωγής επίπλων κουζίνας. Με ιδιαίτερο ζήλο και προθυμία τα παραπάνω στελέχη
αφιέρωσαν πάνω από δύο (2) ώρες στην ενημέρωση των σπουδαστών του Τμήματος
για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο των επίπλων κουζίνας. Οι σπουδαστές είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη την παραγωγική διαδικασία των επίπλων κουζίνας
εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία. Στη συνέχεια η αποστολή κατευθύνθηκε στο
παλιό εργοστάσιο της εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής όπου ο κ.  Νικολιδάκης και το
στέλεχος της εταιρείας Αλέξανδρος Μουσκάτ, απόφοιτος του Τμήματος Σχεδιασμού &
Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ενημέρωσαν τους σπουδαστές για τις δραστηριότητες
των εταιρειών Centro και Optimal, τις σύγχρονες μεθόδους προώθησης των επίπλων
κουζίνας, καθώς και τα νέα προϊόντα τους όπως: πολυτελείς καινοτόμες ντουλάπες με
ενσωματωμένες TV  LCD  στο γυάλινο πλαίσιο της πόρτας,  κρεμαστές πόρτες με
κρυφούς οδηγούς, φωτογραφικές αποτυπώσεις της αρεσκείας του πελάτη πάνω στο
γυαλί  κά. Ο κ. Μουσκάτ μετέφερε τις πολύτιμες εμπειρίες του ως εργαζόμενος τα
τελευταία 5 έτη ως απόφοιτος του Τμήματος, ενθάρρυνε και συνέστησε σε ποιους
τομείς θα πρέπει να δώσουν έμφαση οι νέοι υποψήφιοι Σχεδιαστές Επίπλων &
Τεχνολόγοι Ξύλου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης στα παραπάνω εργοστάσια ακολούθησε φαγητό και
διασκέδαση στην Αθήνα, όπου έγινε και η διανυκτέρευση των σπουδαστών και
καθηγητών σε ξενοδοχείο του κέντρου με δαπάνες του ΤΕΙ Λάρισας.

mailto:papad:@teilar.gr
http://www.wfdt.teilar.gr/


2

Το πρωί της Τρίτης 7/12/2010 όλη η αποστολή επισκέφτηκε την Έκθεση των 120
Ενωμένων Εργοστασίων, την οποία υποδέχθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Θεμιστοκλής Χατζής,  ο κ. Λάζαρος Μακρίδης, υπεύθυνος του καταστήματος και ο κ.
Φώτης Τζιαβάρας, μέλος και σύμβουλος της εταιρείας. Μετά από μια σύντομη
παρουσίαση της εταιρείας από τον κ. Χατζή, έγινε παρουσίαση από τον κ. Τζιαβάρα
της αγοράς του επίπλου, των διαδικασιών σχεδιασμού, παραγωγής, τιμολόγησης &
πώλησης των προϊόντων των κατασκευαστών επίπλων, καθώς και των σύγχρονων
καταναλωτικών τάσεων για τα έπιπλα. Αναφορές έγιναν επίσης σε θέματα
κοστολόγησης επίπλων και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Ακολούθησε συζήτηση και
στη συνέχεια οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν με ζήλο και ιδιαίτερη προθυμία από τα
στελέχη της εταιρείας για περισσότερο από 1 ώρα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης που
έχει έκταση 22.500 τμ και είναι ίσως η μεγαλύτερη μόνιμη έκθεση επίπλων στην Ευρώπη
(σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας που έχει μια μακρόχρονη ιστορία 25
ετών).

Η τελευταία εταιρεία που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής
αποστολής ήταν η εταιρεία COCOMAT, η οποία εκτός από την παραγωγή στρωμάτων
δραστηριοποιείται και στην παραγωγή ξύλινων επίπλων από συμπαγές ξύλο. Η κα
Παπαγεωργίου Σοφία,  Δ/ντρια του Μάρκετινγκ και η κα Ευγενία Λιανού, Υπεύθυνη
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωσαν τους
σπουδαστές και τους συνοδούς καθηγητές για την εταιρεία τους, για τους τρόπους
παραγωγής των προϊόντων τους, ανέφεραν τις λεπτομέρειες για τη χρήση των
φυσικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούν, την κουλτούρα και τον τρόπο ανάπτυξης
της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Στη διαλογική συζήτηση η κα Λιανού προσέφερε, εκ
μέρους της εταιρείας COCOMAT, ως κίνητρο στους 2 σπουδαστές που θα πάρουν τη
μεγαλύτερη βαθμολογία στην περίοδο των εξετάσεων του Ιανουαρίου στο μάθημα του
Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου – Επίπλου, ένα 5μερο ταξίδι στην Αμβέρσα του Βελγίου με
πληρωμένα όλα τα έξοδά τους και διαμονή σε ξενοδοχείο πολυτελείας που είναι
εξοπλισμένο με έπιπλα και στρώματα της COCOMAT!

Μετά από μια τρίωρη ξενάγηση, η αποστολή ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στην
Καρδίτσα, έχοντας αποκομίσει όλα τα μέλη της μια πολύτιμη και μοναδική εμπειρία από
ένα πλούσιο και γεμάτο διήμερο.

Με όλες τις παραπάνω εταιρείες συζητήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας
και επικοινωνίας με το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.

Συνοδοί καθηγητές του Τμήματος στην εκπαιδευτική εκδρομή ήταν ο Υπεύθυνος του
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Οικονομίας & Διοίκησης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος Νταλός, Αναπληρωτής Καθηγητής
και Προιστάμενος του Τμήματος, καθώς και οι εργαστηριακοί συνεργάτες του
Τμήματος Msc Πρεμενιώτου Ελένη και Msc Τσινίδου Μαρία.

Τa Εργαστήρια Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας, και Ποιοτικού
Ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας,
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τις διοικήσεις των εταιρειών που
αποδέχτηκαν με μεγάλη προθυμία την πρόταση να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις
τους, τα προαναφερόμενα στελέχη που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ενημέρωση των
σπουδαστών μας,  καθώς και τη Διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας για την έγκριση
πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης, αλλά και τους 32 συμμετέχοντες
σπουδαστές για την άψογη συνεργασία τους.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

          Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης
                                                                                               Αναπληρωτής Καθηγητής
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Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία Κέντρο Εξαρτημάτων Κουζίναs του Ομίλου
Νικολιδάκης

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στα 120 Ενωμένα
Εργοστάσια

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στ
COCOMAT

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην COCOMAT
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