
 
 

     
 

Καρδίτσα, 09-12-2015 
    

Αποφάσεις της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) 

 

  

Με ομοφωνία της οικείας Επιτροπής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας αποφασίστηκε η βράβευση και απονομή 
ενός (1) αριστείου και τριών (3) επαίνων (όπως παρακάτω) για τις άριστες και 
πλέον καινοτομικές πτυχιακές εργασίες στο Τμήμα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.  
 
Η Επιτροπή εισηγείται για τους κάτωθι τίτλους στους τελειόφοιτους φοιτητές, και η 
απονομή θα λάβει χώρα κατά την τελετή ορκωμοσίας της 14ης Δεκεμβρίου 2015 στο 
Τμήμα ΣΤΞΕ. Η απονομή θα γίνει από τους επιβλέποντες καθηγητές των εργασιών. 
 

           

ΑΡΙΣΤΕΙΟ: (1) 
 

- Ιωάννη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΤΕ 
Μηχανολογίας) για την πτυχιακή 
εργασία του με τίτλο: «Εξέλιξη και 
κατασκευή παραδοσιακής κατοικίας 
Yurt» (επιβλέπων:  Δρ. Μιχαήλ 
Σκαρβέλης) – σχεδιαστική & 
κατασκευαστική εργασία. 
  

Η εν λόγω εργασία αποτελεί πρωτότυπη 
πτυχιακή εργασία. Ο φοιτητής 
λαμβάνοντας ερεθίσματα από σύγχρονες 
παραλλαγές του θέματος, ασχολήθηκε με 
ένα παραδοσιακό θέμα  της παγκόσμιας 
νομαδικής αρχιτεκτονικής, το μελέτησε τόσο ιστορικά όσο και στις εξελιγμένες του μορφές. 
Πρότεινε και δοκίμασε βελτιώσεις, σχεδίασε και κατασκεύασε εντέλει μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για πολλαπλές σύγχρονες εφαρμογές, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά 
δεδομένα της κατεργασίας του ξύλου, με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Link:  http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php    

 
 

ΕΠΑΙΝΟΙ: (3) 

 

 

 

http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php


- Ιουλία ΜΙΤΣΕΝΚΟ  για την πτυχιακή της 
εργασία: «Μελέτη και σχεδιασμός 
αποθηκών συντηρημένων-ασυντήρητων 
μουσειακών αντικειμένων εργαστηρίου 
συντήρησης» (επιβλέποντες: Ι. Ντιντάκης 
& Δ. Τσίποτας)  πρωτότυπη σχεδιαστική  
& μελετητική εργασία. 
 

Η πρωτότυπη αυτή εργασία προτείνει για το 
υπό ανέγερση Λαογραφικό Μουσείο της 
πόλης της Καρδίτσας υλοποίηση σχεδίων χώρων και εργαστηρίων (αποθήκες συντηρημένων 
και ασυντήρητων έργων, εργαστήριο συντήρησης) με πλήρη έρευνα αγοράς και 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και τεκμηρίωση. Η όλη μελέτη είναι πρωτότυπη, είχε σημαντικό 
βαθμό δυσκολίας λόγω του ιδιαίτερου θέματός της. Η μελέτη τέλος υποστηρίχθηκε με 
πλήρη σειρά κατασκευαστικών και φωτορεαλιστικών σχεδίων, και φέρει στοιχεία 
πρωτοτυπίας και καινοτομίας· υλοποιήθηκε δε, με μεθοδικότητα και επαγγελματικό τρόπο. 

Link:  http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php    
 

 
- Κων/να ΣΙΩΝΤΑ για την πτυχιακή της εργασία:  
«Έρευνα, σχεδιασμός και κατασκευή επίπλων-
διακοσμητικών από παλέτες» (επιβλέπων: Δρ. Ιωάννης 
Παπαδόπουλος)  - έρευνα αγοράς, σχεδιαστική και 
κατασκευαστική εργασία. 

 

Το θέμα της εν λόγω εργασίας ήταν πρωτότυπο και συνδύασε 
τη διεξαγωγή αναλυτικής έρευνας-αγοράς, το σχεδιασμό αλλά 
και την κατασκευή ενός νέου προϊόντος με τη χρήση παλέτας. 
Αξιοποίησε δηλ. ένα προϊόν που προορίζεται για άλλες 
χρήσεις και το μετέτρεψε σ’ ένα έξυπνο και χρηστικό έπιπλο, 
χαμηλού κόστους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται 
ιδιαίτερα χρήσιμα για την ελληνική αγορά και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το   
θέμα αυτό. Με προσωπική συνέντευξη συμπληρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια τόσο 
ηλεκτρονικά (στο http://Docs.Google.com) όσο και με προσωπικές συνεντεύξεις, και η 
φοιτήτρια επέδειξε μεθοδικότητα και συνέπεια κατά την εκπόνηση της εργασίας της. 

Link:  http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php   

 

 - Γεώργιο ΠΙΤΗ & Ιωάννη ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ για την πτυχιακή 
τους εργασία:  «Συντήρηση και αποκατάσταση γραφείου 
και καρέκλας» (επιβλέπων: Δρ. Κων.  Κακάβας)  - 
εργαστηριακή & ερευνητική εργασία. 

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία κρίθηκε άξια για έπαινο με βάση την 
πολύ οργανωμένη και καλή μελέτη της βιβλιογραφίας που έγινε, 
των εξαιρετικών μεθόδων και εργασιών που εκπονήθηκαν για τη 
συντήρηση των δύο, πολύ παλαιών αυτών επίπλων (εντός του Τμ. 
ΣΤΞΕ), καθώς επίσης και για την άρτια συγγραφή και απόδοση του                                     
τεχνικού κειμένου της εργασίας, που έγινε από τους δύο φοιτητές. 
 

Link:  http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php    
 

 

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών:  Γ. Μαντάνης - Ι. Ντιντάκης - Α. Καραγεώργος 
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