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A. Διοικητικό έργο - έργο υποστήριξης  

 

 Καθορισμός μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για επιλογή και εξέλιξη καθηγητών στο 

γνωστικό αντικείμενο ‘Σχεδιασμός με τη Χρήση Η/Υ’. 

 Πρόεδρος της Επιτροπής με έργο την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης των κυλικείων στο Παράρτημα 

Καρδίτσας. 

 Μέλος Επιτροπής με έργο τον έλεγχο των σπουδαστικό εστιών του Παραρτήματος Καρδίτσας.   

 Μέλος 5μελούς Επιτροπής με έργο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του εστιατορίου 

του Παραρτήματος Καρδίτσας.  

 Μέλος 3μελούς Επιτροπής με έργο την εκτέλεση της 10ωρης απασχόλησης των σπουδαστών του 

Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 

 

Β. Διδακτικό έργο & εκπαιδευτικές δράσεις  

 
Διδακτικό έργο για ΑΕ 2012-2013  
 

 CAD III (Θ:2 ώρες, Ε:2 ώρες) Ε.Ε. 

 CAD/CAM I (Θ:2 ώρες, Ε:2 ώρες) Χ.Ε. 

 Φωτορεαλισμός και Κίνηση (Θ:2 ώρες, Ε:2 ώρες) Χ.Ε. & Ε.Ε. 

 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου (Θ:2 ώρες) Ε.Ε. 

 Βιομηχανικός Σχεδιασμός ΙΙ (Ε:2 ώρες) Χ.Ε. 

Επίβλεψη 10 πτυχιακών εργασιών 

 «Σχεδιασμός γραφείου για σχεδιαστή» του Ν. Πανταζή (ολοκληρώθηκε), με Έπαινο 

 «Σχεδιασμός πολυ-χρηστικού χώρου σύζευξης κτηρίων ΣΤΕΞ» των  Π. Τσούτση, Παπαγεωργίου 
Α. (ολοκληρώθηκε). 

 «Το έξυπνο ποδήλατο» των  Σ. Σωτηρίου, Κ. Κρίνου (ολοκληρώθηκε), με Αριστείο 

 «Σχεδιασμός επίπλου καναπέ» του  Ι. Αλεξίου (σε εξέλιξη). 

 «Σχεδιασμός βιβλιοθήκης για παιδικό σταθμό» του  Ι. Δουλάμη (σε εξέλιξη). 

 «Σχεδιασμός χώρου στάθμευσης για ποδήλατα» της  Δ. Σκούτρα (σε εξέλιξη). 

 «Εργονομική μελέτη και Σχεδίαση γραφείου για σχεδιαστή» της  Ε. Παλαιολόγου (σε εξέλιξη). 

 «Μελέτη και Σχεδίαση παρατηρητηρίου βουνού» του  Χ. Ουφούκ (σε εξέλιξη). 

 «Η συμβολή των συστημάτων CAD στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τη χρήση 
συστημάτων PDM και ERP» του  Α. Καπλάνογλου (σε εξέλιξη). 

 «Σχεδίαση επαγγελματικής κουζίνας» του  Η. Ζέκιου,  (σε εξέλιξη). 

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις 

Συμβουλευτική Δράση με Συμμετοχή στο σχέδιο «Μέθοδοι Σχεδιασμού-Κατασκευής Επίπλων, Νέες 
Τεχνολογίες & Υλικά» (Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής Α4-187), επωφελούμενη 
επιχείρηση: Γκένας Εμμ. Γεώργιος  

 



 

 

Γ. Επιστημονικό έργο 

 

Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια:  
1. Συμμετοχή στην Υποβολή short paper με τίτλο ‘ Design and Development of Innovative Packaging 

for Agricultural Products’, HAICTA 2013 (υπό κρίση). 
2. Υποβολή Abstract με τίτλο ‘Design and Optimization of furniture using CAE Analysis’, Current Issues 

in Global Furniture (υπό κρίση). 
 
Ερευνητικές συνεργασίες διά της Επιτροπής Ερευνών - Συνεργασίες σε έργα υποστήριξης 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος ««Προηγμένες μέθοδοι σχεδιασμού, παραγωγής 
και ελέγχου προϊόντων Ξύλου και Επίπλου»», συνεργασία με τη εταιρεία ΟΙΚΟΣΤΥΛ AE. (λήξη: 
Σεπτ. 2012). 

 

Δ. Έργο που έχει σχέση με την αποστολή μας 

 
o Συμμετοχή στην ημερίδα ‘Europe 2020 Strategy for Growth (12/03/2012) 

o Συμμετοχή με το Γραφείο Erasmus του τμήματος στην υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα 
GRUNDTVIG, δράση εκπαιδευτικές συμπράξεις 

o Συμμετοχή σε ημερίδα του Τμήματος στις 23-05-2013, σε συνεργασία, με το Λαογραφικό 
Μουσείο Καρδίτσας. 

o Ενημερωτικές παρουσιάσεις του Τμήματος σε τελειόφοιτους Λυκείου (Λύκεια Ηρακλείου Κρήτης) 

o Αποστολή δελτίων τύπου στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΜΜΕ  (διά του 
Γραφείου Προβολής του τμήματος). 

 

 
 


