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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας 
Ξύλου & Επίπλου στις επιχειρήσεις ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και COCOMAT σε Αλεξανδρούπολη 
και Ξάνθη. 

 
Την περασμένη Δευτέρα & Τρίτη 20-21/5/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σαράντα 
δύο (42) φοιτητών και πέντε (5) συνοδών καθηγητών στα πλαίσια των μαθημάτων «Μάρκετινγκ 
Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου», «Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλου» «Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου – 
Επίπλου» και «Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές Εξωτερικού Χώρου» του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, στην Αλεξανδρούπολη (Προμαχώνας) 
και την Ξάνθη αντίστοιχα, στα εργοστάσια δύο πολύ ευρέως γνωστών επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου 
και επίπλου, την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και την COCOMAT Α.Ε.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι φοιτητές μπόρεσαν να δουν μέσα σε ένα διήμερο από κοντά την αξιοποίηση των Α’ υλών, την 
οργάνωση της παραγωγής, τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, μάρκετινγκ και εμπορίου, καθώς και την 
εν γένει λειτουργία 2 σημαντικών επιχειρήσεων που έχουν αντέξει στο μεγάλο βάρος της οικονομικής 
κρίσης και έχουν μια καλή πορεία. Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον και έγινε συζήτηση για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου λόγω της οικονομικής ύφεσης και τα 
μέτρα που αυτές λαμβάνουν για να την ξεπεράσουν.  

 
Συνοδοί καθηγητές του Τμήματος στην εκπαιδευτική εκδρομή ήταν οι Καθηγητές του Τμήματος: 
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Νταλός, Μιχαήλ Σκαρβέλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γεώργιος 
Μαντάνης και ο επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Μάριος Τρίγκας.  

 
Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τις διοικήσεις των 2 εταιρειών και όλα τα στελέχη τους (ιδιαίτερα τους κ.κ. Κων/νο 
Παπαιωάννου, Αριστείδη Χριστοφορίδη και Μαδένα Κων/νο) που βοήθησαν στην υποδοχή, ξενάγηση 
και ενημέρωση που προσέφεραν στους φοιτητές μας, καθώς και τη Διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας για την 
οικονομική υποστήριξη. 
 

Οι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής επίσκεψης 
 
 

Δρ. Ι. Παπαδόπουλος 
Καθηγητής 

Δρ. Γ. Νταλός 
Καθηγητής 

Δρ. Μ. Σκαρβέλης 
Αν. Καθηγητής 

 
 

  



 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 

 
 

 

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της COCOMAT στην Ξάνθη 

  

  
Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο 
της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στον Προμαχώνα της 
Αλεξανδρούπολης 

«Δοκιμή στρωμάτων» στην έκθεση της COCOMAT 
στην Ξάνθη 

  
 


