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Δελτίο Τύπου 
 

 

"Επιβράβευση Αριστείας φοιτητών σε εξετάσεις μαθήματος”  
 

 

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 
(Σ.Τ.Ξ.Ε.) Ρούσσου Γεωργία, Δεληγιάννη Βασιλική και Παπαιωάννου Ιωάννης, 
που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία Άριστα ΔΕΚΑ (10), στις εξετάσεις του 
μαθήματος «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλων» ανάμεσα σε 49 φοιτητές 
κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014, διεκδίκησαν το 
«έπαθλο» - ευγενική προσφορά της εταιρείας COCOMAT Α.Ε. – ενός δωρεάν ταξιδιού και 
διαμονής για πέντε (5) ημέρες σε ξενοδοχείο της εταιρείας στην Αμβέρσα του Βελγίου 
(στα σύνορα με την Ολλανδία) που είναι εξοπλισμένο με έπιπλα και στρώματα 
παραγωγής της. 

Μετά από δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. η φοιτήτρια Ρούσσου Γεωργία 
αναδείχθηκε η "τυχερή" ανάμεσα στους ισοβαθμήσαντες παραπάνω 
άριστους φοιτητές για το ταξίδι της Αμβέρσας! 

Η εταιρεία COCOMAT Α.Ε. θέλοντας στη 
συνέχεια να ανταμείψει και τους άλλους δύο 
(2) αριστεύσαντες φοιτητές: Βασιλική 

Δεληγιάννη και Ιωάννη Παπαιωάννου, τους προσέφερε 
τη δωρεάν διαμονή και φιλοξενία για 2 βράδια σε δίκλινα 
δωμάτια στο PHOENIX HOTEL στη Ζάκυνθο 
(www.zantephoenix.gr), που είναι και αυτό εξοπλισμένο με 
προϊόντα της εταιρείας. 

Η προσφορά και το κίνητρο που δόθηκε από την εταιρεία COCOMAT Α.Ε. και 
συγκεκριμένα από την υπεύθυνη 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ευγενία 
Λιανού, έγινε με αφορμή την 
εκπαιδευτική επίσκεψη 50 φοιτητών 
και καθηγητών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. 
που πραγματοποιήθηκε στις 
3/12/2013 στις εγκαταστάσεις της στη 
Ν. Κηφισιά στην Αθήνα στα πλαίσια 
των μαθημάτων Μάρκετινγκ 
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Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου, Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων, Τεχνολογία Ξύλινων 
Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές Εξωτερικού Χώρου και Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. 
Συνοδοί καθηγητές του Τμήματος στην εκπαιδευτική εκδρομή ήταν: ο Υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης & Οικονομίας Καθηγητής Ιωάννης 
Παπαδόπουλος, ο Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, το μέλος ΕΤΠ κα 
Ράμμου Αικατερίνη καθώς και ο συνεργάτης του Τμήματος Δρ. Μάριος Τρίγκας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω «έπαθλο» της εταιρείας COCOMAT A.E. λειτούργησε 
ως σημαντικό κίνητρο για πολλούς φοιτητές να το διεκδικήσουν, μελετώντας ακόμη 
περισσότερο την ύλη του μαθήματος, εμπεδώνοντας καλύτερα το περιεχόμενό του και 
φυσικά να λάβουν στις εξετάσεις αρκετά υψηλότερη βαθμολογία! Έτσι, μέσα από ένα 
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των φοιτητών με στόχο την αριστεία και με πλήρη 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην αξιολόγηση αυτών, επιτεύχθηκε το παραπάνω 
θετικό αποτέλεσμα. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διακριθέντες φοιτητές/τριες, και σε όλους όσους 
προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις του μαθήματος 
«Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου – επίπλου». 

Τέλος, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την εταιρεία COCOMAT A.E. και ιδιαιτέρως την 
κα Ευγενία Λιανού για την προσφορά – κίνητρο που έδωσε στους φοιτητές μας.  

 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου και  

του μαθήματος «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου – 

επίπλου» 

 

 

Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Καθηγητής 


