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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού & 

Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στις επιχειρήσεις ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - NIMAC Robotics και ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. 

 
 
Στις 13-14/11/2017 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών του 7

ου
 εξαμήνου 

και καθηγητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στις 
εταιρείες ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (Βιομηχανία ξύλου), ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (Κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων ξύλου 
& Επίπλου) & ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. (Υλικά και είδη επιπλοποιίας) στην Αλεξανδρούπολη (Προβατώνας) και 
τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα. 

Την 1
η
 ημέρα μετά από ένα ταξίδι 7 ωρών η αποστολή έφτασε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., όπου την υποδέχθηκαν ο Διευθυντής του Εργοστασίου κ. Κων/νος Παπαϊωάννου, ο κ. 
Σισμανίδης Αθανάσιος, Τεχνικός Διευθυντής και ο κ. Ανδρεαδάκης Κύρος, Τεχνικός Ασφαλείας. Αρχικά, 
έγινε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τον κ. Κ. Παπαϊωάννου για την εταιρεία, την οργάνωση και 
την πορεία αυτής. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους πολύ μεγάλους χώρους και στο 
μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας σε όλες τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων αυτής, 
μοριοσανίδας (γυμνής και επενδεδεδυμένης). Μετά την 3ωρη ξενάγηση προσφέρθηκε πλούσιο γεύμα 
από την εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ σε όλα τα μέλη της αποστολής σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης και 
συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και η συνέχιση και η ανάπτυξη και νέων συνεργασιών της εταιρείας με το 
Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. Αξίζει να σημειωθεί για ακόμη μία φορά ότι η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 40 ετών της ίδρυσης και λειτουργίας της, και με πρωτοβουλία του Γενικού Δ/ντού της κ. 
Γκάγκα Σαράντη, έχει προσφέρει μια πλήρη υποτροφία στον καλύτερο φοιτητή του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

 

Στη συνέχεια η αποστολή αναχώρησε για διανυκτέρευση στην Ξάνθη, όπου πραγματοποιήθηκε και 
βραδινή έξοδος με μεγάλη επιτυχία! 

Την 2
η
 ημέρα οι φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος επισκέφτηκαν αρχικά την εταιρεία κατασκευής 

και εμπορίας μηχανημάτων ξύλου με τις επωνυμίες: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ και NIMAC Robotics στο Καβαλάρι 
Θεσσαλονίκης. Αφού προηγήθηκε υποδοχή από τους ιδιοκτήτες και αδελφούς Νικολαΐδη (Παναγιώτη 
και Οδυσσέα),  έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον κ. Παν. Νικολαΐδη για την εταιρεία με την 
προβολή κατάλληλων videos. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο εργοστάσιο της εταιρείας 
που παράγει μια μεγάλη ποικιλία τεμαχιστικών μηχανών (από απλές γωνιάστρες μέχρι τους πιο 
σύγχρονους τεμαχιστήρες με δαγκάνες, πλευρικό οδηγό, computer με οθόνη αφής, μεγάλη ταχύτητα 



 
κοπής και τραπέζια με αέρα) οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε εργοστασίου επίπλων. 
Στο τέλος έγινε επίδειξη των μηχανημάτων LASER, καθώς και των ρομποτικών συστημάτων της από τον 
συνεργάτη της εταιρείας κ. Ανδρέα Γαρδάνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία, λόγω της 
υψηλής ποιότητας των μηχανημάτων που παράγει έχει καταφέρει να εξάγει σημαντικό ποσοστό αυτών 
σε χώρες του εξωτερικού, όπως: Ιταλία, Ισπανία, Περού κλπ. 

 

 

 

 

 

 

Η τελευταία εταιρεία που επισκέφτηκαν 
τα μέλη της αποστολής ήταν η 
ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. που εμπορεύεται πολύ 
μεγάλη γκάμα προϊόντων και εξοπλισμών 
ειδών επιπλοποιίας από το 1979. Η 
υποδοχή έγινε από την 2

η
 γενιά των 

ιδιοκτητών της εταιρείας τις κυρίες 
Ευαγγελία και Ιωάννα Μαρμούρη, ενώ η 
ενημέρωση για τα προϊόντα αυτής έγινε 
από τα στελέχη της κκ. Θωμά Μαργαρίτη, 
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ και Καραγκούνη 
Κων/νο, Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών και Σιτσάνη Χρήστο, Υπεύθυνο λιανικών πωλήσεων. 

Οι φοιτητές μπόρεσαν να δουν μέσα σε ένα διήμερο από κοντά την αξιοποίηση πρώτων υλών, την 
οργάνωση και την τεχνολογία παραγωγής, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, μάρκετινγκ και εμπορίου, 
καθώς και την εν γένει λειτουργία 3 σημαντικών επιχειρήσεων ξύλου που έχουν αντέξει στο μεγάλο 
βάρος της οικονομικής κρίσης και έχουν μια καλή πορεία και μάλιστα έχουν αναπτύξει και εξαγωγικό 
προσανατολισμό. 

 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, το μέλος ΕΤΕΠ Ράμμου Αικατερίνη, ο 
Αθ. Κυριάκης, η συνεργάτης – διδάσκουσα του Τμήματος Ανδρομάχη Μητάνη και ο Δρ. Μάριος 
Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ που είναι διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
του Τμήματος ΣΤΞΕ.  

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τις διοικήσεις των 3 εταιρειών και όλα τα στελέχη τους που ανταποκρίθηκαν θετικά και 
με το παραπάνω στην αποδοχή της πρότασης μας πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης, 
αλλά και σε όλους που βοήθησαν στην υποδοχή, ξενάγηση και ενημέρωση των φοιτητών μας, καθώς 
και τη Διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την οικονομική υποστήριξη. 
 

Οι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής επίσκεψης 
 
 

Δρ. Ι. Παπαδόπουλος 
Καθηγητής 

Δρ. Γ. Νταλός 
Καθηγητής 

Δρ. Μ. Σκαρβέλης 
Καθηγητής 

 
 
 
 
 


