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Δελτίο Τύπου 
 

Μοναδικές εμπειρίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Σχεδιασμού & 

Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στην Ισπανία  
 

Τις ημέρες αμέσως μετά το Πάσχα, στις 2-6 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η 3η κατά σειρά 

εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών μεταπτυχιακών, προπτυχιακών και καθηγητών του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα 

αποστολή 47 ατόμων επισκέφτηκαν διακεκριμένη επιχείρηση επίπλου CAPDELL, το διάσημο 
ερευνητικό Ινστιτούτο ξύλου και συσκευασίας AIDIMA, το Πολυτεχνείο της Βαλένθια - Τμήμα 

Βιομηχανικού Σχεδιασμού, αλλά και μουσεία και αξιοθέατα των πόλεων Βαλένθια και Βαρκελώνης.  

Η αποστολή ξεκίνησε από την Καρδίτσα την Δευτέρα μετά το Πάσχα με προορισμό την 
Θεσσαλονίκη και από εκεί αεροπορικώς έφτασε στην Τζιρόνα και στη συνέχεια οδικώς στην 

Βαλένθια.  

Την 2η ημέρα στην Βαλένθια της Ισπανίας 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρεία 
παραγωγής επίπλων CAPDELL, όπου μας 

υποδέχτηκε και μας ξενάγησε στους 

χώρους της παραγωγής του εργοστασίου ο 
Δ/ντής Πωλήσεων κ. Gauthier De Nutte. 

Στην εταιρεία αυτή εφαρμόζονται πολύ 
αξιόλογες και καινοτόμες μέθοδοι στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και για το λόγο 

αυτό επιτυγχάνει η εταιρεία αυτή να 
αναπτύσσει μια επιτυχημένη εξαγωγική 

δραστηριότητα. Ακολούθησε πολύ 
εποικοδομητική συζήτηση μετά από 

ερωτήσεις που υποβλήθηκαν προς τον κ. Nutte και τα λοιπά στελέχη της εταιρείας τόσο από τους 
καθηγητές όσο και τους φοιτητές. Το Moto της εταιρείας που κατασκευάζει κυρίως καρέκλες είναι: 

SIT – THINK – IMAGINE! 

Το απόγευμα τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν πολύ αξιόλογα αξιοθέατα 
της πόλης της Βαλένθια, όπως: την Πόλη των Τεχνών & Επιστημών (σχεδιασμένα από τον 

Καλατράβα), την Κεντρική αγορά, το Ωκεανογραφικό Πάρκο, το Ανταλλακτήριο μεταξιού, τον 
Ζωολογικός Κήπος, το Μουσείο Καλών Τεχνών, το Ινστιτούτο Μοντέρνας Τέχνης, τον Καθεδρικό 

Ναός, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ρέινα Σοφία, κά 

Την 3η ημέρα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη και 
ξενάγηση τους εργαστηριακούς χώρους του ερευνητικού 

ινστιτούτου ξύλου AIDIMA, όπου την ενημέρωση 
ανέλαβε η Δ/ντρια κα Asun Pérez Serrano. Εκεί οι 

φοιτητές και καθηγητές διαπίστωσαν το πλούσιο και 

εξειδικευμένο εξοπλισμό, τις αξιόλογες κτιριακές 
εγκαταστάσεις και υποδοχές και είχε την ευκαιρία να 

συζητήσει με το εξειδικευμένο προσωπικό του κάθε 
τμήματος αυτής, και τέλος να διαπιστώσει την εμπειρία 

της AIDIMA από τη συμμετοχή της σε πολλά ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα  



Από την ανταλλαγή απόψεων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα ερευνητικά περιθώρια 

συνεργασίας ανάμεσα στην AIDIMA και τα αντίστοιχα εργαστήρια τεχνολογίας ξύλου και ποιοτικού 
ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμέσως μετά, με τη συνοδεία και της κας Asun Pérez 
Serrano, η αποστολή επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο της 

Βαλένθια, όπου την υποδέχθηκε τόσο ο Κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής Καθηγητής Enrique Ballester Sarrias, 

όσο και ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού, αλλά και οι καθηγητές της Σχολής: Kiko 

Gaspar Quevedo,  Manuel Lecuona Lopez και Marina 

Puyuelo Cazorla. 

Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική 

ενημέρωση για τα προγράμματα 

ανταλλαγών ERASMUS+, τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

και δόθηκαν σε όλους ενημερωτικά 
έντυπα και μικρά ενθύμια από το 

Παν/μιο. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε ξενάγηση και 

αναλυτική ενημέρωση σε κάθε 

εργαστήριο του Τμήματος 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού και οι 

φοιτητές έμειναν ενθουσιασμένοι. 
Στο τέλος παρατέθηκε γεύμα σε 

όλους τους συμμετέχοντες με 

πλούσια παραδοσιακά εδέσματα!   

Αμέσως, μετά η αποστολή αναχώρησε για την Βαρκελώνη. Στην 1,5 περίπου ημέρα οι φοιτητές 

και καθηγητές ξεναγήθηκαν από ειδικό πρακτορείο σε αξιοθέατα της περίφημης αυτής πόλης, 
όπως: το λόφο Μοντζουικ με την υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού, την 

πλατεία Ισπανίας, τη λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το 

μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους 
πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χαρακτηριστικό δημιούργημα του πασίγνωστου Γκαουντί, τον 
καθεδρικό ναό της Σαγράδα Φαμίλια (Αγία Οικογένεια) σημείο αναφοράς της Βαρκελώνης και 

τέλος μέρος της αποστολής επισκέφτηκε το μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου, το Aquarium 
80m υποθαλάσσιο τούνελ και 450 είδη θαλάσσιας ζωής. 

Οι εντυπώσεις, οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα μέλη της αποστολής ήταν 

εξαιρετικές. Τέθηκαν επίσης οι βάσεις για ανάπτυξη μεγαλύτερων συνεργασιών τόσο σε 
ερευνητικά προγράμματα, όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και στα προγράμματα 

ανταλλαγών ERASMUS+. 

Την 5η ημέρα το μεσημέρι όλοι οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι συνοδοί ενθουσιασμένοι και 

κεφάτοι, με λαμπερά από ικανοποίηση και χαρά πρόσωπά τους, αναχώρησαν για το ταξίδι της 

επιστροφής τους στην Ελλάδα. 



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της αποστολής μόνο με δικά τους έξοδα αποφάσισαν να 

συμμετέχουν στην παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία ήταν εγκεκριμένη και από τη 
Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Συνοδοί καθηγητές από το Τμήμα, που είχαν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν αυτή την 
εκπαιδευτική επίσκεψη, ήταν οι Καθηγητές: Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Νταλός, Μιχάλης 

Σκαρβέλης, Γλυκερία Καραγκούνη, ενώ συμμετείχαν και ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Μάριος 
Τρίγκας και το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος ΣΤΞΕ Αλέξης Γαλαγάλας. 

Με μεγάλη όρεξη και πάθος οι φοιτητές θέλουν να προγραμματίσουν την επόμενη εκπαιδευτική 

τους επίσκεψη στο εξωτερικό. 

Οι συνοδοί καθηγητές και η διοίκηση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και 

αναγνωρίζουν την άψογη συμπεριφορά και συνεργασία των φοιτητών που συμμετείχαν στην 
αποστολή αυτή του Τμήματος, οι οποίοι έκαναν για ακόμη μια φορά αισθητή την παρουσία τους 

στην Ισπανία, πρόβαλαν το Τμήμα τους και άνοιξαν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες! 

Τους αξίζουν τα καλύτερα! 


