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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 
 Στις 30 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σαράντα τεσσάρων (44) 

φοιτητών/τριών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, στα πλαίσια των μαθημάτων: CAD IIΙ και Επεξεργασία Επιφανειών και 

Φινίρισμα Επίπλων στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου και συγκεκριμένα στις εταιρείες 

Cosmos Aluminium και F.T.S. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στην εταιρεία Cosmos Aluminium στη Λάρισα όπου 

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των φοιτητών/τριών και του συνοδού καθηγητή στην υπερ-

σύγχρονη μονάδα παραγωγής προφίλ αλουμινίου.  Η επιχείρηση 'με κριτήριο την ποιότητα 

του τεχνολογικού της εξοπλισμού, η εταιρία μας κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες 

τεχνολογικά εταιρίες του κλάδου της διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη και πρώτη στον 

Ελλαδικό χώρο' όπως αναφέρεται χαρακτηρίστηκα στο site της εταιρείας  

(http://www.cosmosaluminium.gr/index.php/el/). 
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 Με ιδιαίτερο ζήλο και προθυμία ο κ. Ζέλφος Κων/νος, Υπεύθυνος Προμηθειών ο κ. 

Μαμέκας Γιάννης, Δ/ντής παραγωγής, και ο κ. Τσολάκης Δημήτρης, Υπεύθυνος Ποιότητας 

αφιέρωσαν δύο (2) ώρες για την ενημέρωση και την περιήγηση των φοιτητών του Τμήματος 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας F.T.S. στο 

Βόλο η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού, του CAD/CAM, 

στην παραγωγή ολοκληρωμένων βιομηχανικών συστημάτων (http://fts.gr/el/). 

Με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία ο κ. Σίττας Ευθύμιος, Διευθύνων Σύμβουλος, αφιέρωσε 

δύο (2) ώρες για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την περιήγηση των 

φοιτητών στους χώρους της επιχείρησης. 

 

Τα Εργαστήρια CAD IIΙ και Επεξεργασία Επιφανειών και Φινίρισμα Επίπλων του Τμήματος 

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αισθάνονται την ανάγκη 

να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τις διοικήσεις των εταιρειών που αποδέχτηκαν με μεγάλη 

προθυμία την πρόταση επίσκεψης των εγκαταστάσεών τους και την ενημέρωση των 

φοιτητών μας, καθώς και τη Διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση πραγματοποίησης 

της εκπαιδευτικής επίσκεψης, αλλά και τους 44 συμμετέχοντες φοιτητές / τριες για την 

άψογη συνεργασία τους. 


