
 
     

Καρδίτσα, 31-1-2013 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μέλη: Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Αθ. Μπάμπαλης      

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Α.Ε. 2013-2014) 

 
 1. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Α 

τύπος: σύνθετη, επιβλέπων: Κ. Κακάβας & Νταλός Γ., επικοιν.   kakavas@teilar.gr 
 

2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β, 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Κακάβας & Νταλός Γ., επικοιν.  kakavas@teilar.gr 

   
3. Μελέτη διάρκειας μασίφ ξύλου και προϊόντων ξύλου σε διάφορα είδη μυκήτων 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Κακάβας  επικοιν.  kakavas@teilar.gr 
   

4. Μελέτη μεταναστευτικών ουσιών στο ξύλο, 
 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Κακάβας &  
Σ. Αδαμόπουλος,   

επικοιν.: kakavas@teilar.gr   
 
 

5. Κατασκευή ξύλινου μπουκαλιού κρασιού 
τύπος: Σχεδιαστική

-σύνθετη, 
επιβλ
.: 

Κ. Κακάβας & 
Καραστεργίου Σ. & 
Θ. Μπάμπαλης 

επικοιν.:  
 

kakavas@teilar.gr  
 
 
  

6. Μελέτη μοριακών τεχνικών γενετικής των μυκήτων του ξύλου (fungi), 
τύπος:  
 

μελετητική, επιβλ
.: 

Κ. Κακάβας, επικοιν.: kakavas@teilar.gr   

7. Μελέτη αναγνώρισης αρχαιολογικού ξύλου με γενετικές τεχνικές, 
τύπος:  
 

σύνθετη, επιβλ.: Κ. Κακάβας & 
 Δ. Τσίποτας,   

επικοιν.: kakavas@teilar.gr 
 
 

8. Προσδιορισμός φορμαλδεΰδης με GC-MS, 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Kακάβας, Γ. Μαντάνης, επικοιν.:  kakavas@teilar.gr 

 
9. Προσδιορισμός ιδιοτήτων WPC που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Kακάβας, Γ. Μαντάνης επικοιν.: kakavas@teilar.gr 
 

10. Προσδιορισμός ιδιοτήτων επιχρισμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά για 
χρήση σε ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου - επιλογή & κατάταξη, 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Κ. Kακάβας & 
 Σ. Καραστεργίου 
 

επικοιν.:  kakavas@teilar.gr 
 

11. H πράσινη επιχειρηματικότητα στον κλάδο ξύλου-επίπλου (Μελέτη της διεθνούς 
κατάστασης του κλάδου με χρήση βιβλιογραφίας και ηλεκτρονικών πηγών και 
έρευνα πεδίου σε Ελλάδα / Κύπρο), 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.:   Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr   
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12. Η χρήση της  οικολογικής αποδοτικότητας (eco-efficiency) στην αειφόρο διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας: μελέτες περίπτωσης στην παραγωγή επίπλου, 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 

 
13. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στην παραγωγή ξύλινων 

βρεφικών επίπλων. 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη επικοιν. karagg@teilar.gr 

14. Πράσινες» κατασκευαστικές πρακτικές στις επιχειρήσεις ξύλινου επίπλου στην 
Ελλάδα. 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 
 

15. Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης στον κλάδο του επίπλου, 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 

 
16. Ο ρόλος των σχεδιαστών και της σχεδιαστικής ικανότητας στις διαδικασίες 

καινοτομίας, 
τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 

 
17. Τύποι καινοτομίας στον κλάδο ξύλου –επίπλου, 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 
 

18. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις επιδόσεις των επιχειρήσεων ξύλου –
επίπλου (οικονομικές, καινοτομικές κ.α. ), 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Γλ. Kαραγκούνη, επικοιν. karagg@teilar.gr 
 

19. Η αξιοποίηση νέων συστημάτων σχεδίασης (CAD)  στη διαδικασία σχεδίασης 
επίπλων με Η/Υ, 

τύπος: μελετητική-
σχεδιαστική, 

επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 
 
 

20. Η συμβολή των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας στη σχεδίαση 
βιομηχανικών προϊόντων, 

τύπος: μελετητική-
σχεδιαστική, 

επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 
 
 

21. Έρευνα – Καταγραφή και Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων CAD για τη σχεδίαση 
βιομηχανικών προϊόντων (case study), 

τύπος: μελετητική-
σχεδιαστική, 

επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 
 
 

22. Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων CAD για τη μελέτη και σχεδίαση δομικών 
κατασκευών ξύλου (case study). 

τύπος: μελετητική-
σχεδιαστική, 

επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 
 
 

23. Σχεδίαση και κατασκευή φορητού τραπεζιού στήριξης laptop. 
τύπος: μελετητική-

σχεδιαστική, 
επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 

 
 

24. Σχεδίαση καθίσματος για άτομα με κινητικές δυσκολίες, 
τύπος: μελετητική-

σχεδιαστική, 
επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 

 
 

25. Σχεδίαση παιδικού ξύλινου παιχνιδιού, 
τύπος: μελετητική-

σχεδιαστική, 
επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr 
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26. Σχεδίαση καθίσματος αμφιθεάτρου, 
τύπος: μελετητική-

σχεδιαστική, 
επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν. ntintakis@teilar.gr

 
 
 

27. Έλεγχος αντοχής 3Δ ψηφιακού μοντέλου επίπλου με τη χρήση συστήματος CAE,
τύπος: μελετητική-

σχεδιαστική, 
επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν.: ntintakis@teilar.gr

 
 

28. Η συμβολή των συστημάτων CAD στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας 
με τη χρήση συστημάτων PDM και ERP, 

τύπος: μελετητική-
σχεδιαστική, 

επιβλ.: Ι. Ντιντάκης, επικοιν.: ntintakis@teilar.gr
 
 

29. Μελέτη αντοχών χάραξης & τριβής σε επιφάνειες HPL της ελληνικής αγοράς, 
τύπος: Ερευνητική, επιβλ.: Γ. Μαντάνης &  

Χ. Λυκίδης, 
επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
 

30. Μελέτη-σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινων κορνιζών 
τύπος: μελετητική-

κατασκευαστική, 
επιβλ.: Γ. Μαντάνης, επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
 

31. Μελέτη φυσικής διάρκειας & μηχανικών αντοχών ξυλείας φράξου τεχνολογίας 
OHT στις ελληνικές συνθήκες. 

τύπος: μελετητική-
κατασκευαστική, 

επιβλ.: Γ. Μαντάνης, επικοιν.: mantanis@teilar.gr 
 
 

32. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ξύλου ψευδοτσούγκας Oregon pine από 
ελληνικές φυτείες της Ν. Ελλάδας, 

τύπος: μελετητική-
κατασκευαστική, 

επιβλ.: Γ. Μαντάνης & 
 M.Σκαρβέλης, 

επικοιν.: mantanis@teilar.gr 
 
 

33. Παρούσα κατάσταση των επιχειρήσεων ξύλινων βαρελιών: προβλήματα & 
προοπτικές,  

τύπος: μελετητική-
κατασκευαστική, 

επιβλ.: Γ. Μαντάνης, επικοιν.: mantanis@teilar.gr 
 
 

34. Μελέτη ποιοτικών ελέγχων μοριοπλακών και ινοπλακών της ελληνικής αγοράς,      
τύπος: μελετητική, επιβλ.: Γ. Μαντάνης, επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
35. Μελέτη ποιοτικών ελέγχων σε κόντρα-πλακέ εξωτερικής χρήσης, της ελληνικής 

αγοράς,   
τύπος: μελετητική, επιβλ.: Γ. Μαντάνης, επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
36. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης επαγγελματικής απασχόλησης πτυχιούχων 

ΣΤΕΞ, 
τύπος: μελετητική, επιβλ.: Γ. Μαντάνης &  

Ι. Παπαδόπουλος,
επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
37. Μελέτη - αξιοποίηση ξυλείας ακακίας & καρυδιάς από ελληνικές δασικές φυτείες, 

τύπος μελετητική, επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης & 
Γ. Μαντάνης, 

επικοιν.: mantanis@teilar.gr 
 
 

38. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή επίπλου μπάνιου από Accoya, 
τύπος: μελετητική-

κατασκευαστική, 
επιβλ.: Γ. Μαντάνης &  

Ι. Ντιντάκης, 
επικοιν.: mantanis@teilar.gr 

 
 

39. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή εξωτερικών παγκακιών ΣΤΕΞ από Accoya, 
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τύπος: μελετητική, επιβλ.: Γ. Μαντάνης &  
Θ. Μπάμπαλης & 
Γ. Μπόθος, 

επικοιν.: mantanis@teilar.gr 
 
 
 

40. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή τραπεζάκι laptop, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική 
επιβλ.: Θ. Μακρής, επικοιν.: amakris@teilar.gr 

 
 

41. Μελέτη - σχεδιασμός και πρωτότυπο αξεσουάρ για το I-PHONE5, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική, 
επιβλ.: Θ. Μακρής,  επικοιν.: amakris@teilar.gr 

 
 

42. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή επιδαπέδιου παιχνιδιού, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική, 
επιβλ.: Θ. Μακρής,  επικοιν.: amakris@teilar.gr 

 
 

43. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού για ηλικίες 1-3, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

44. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού για ηλικίες 3-6, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

44. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού για ηλικίες 3-6, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

45. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή παιχνιδιού για ηλικίες 1-3 με την τεχνολογία 
Vacuum casting, 

τύπος: σχεδιαστική - 
κατασκευαστική,  

επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 
 

46. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή πτυσσόμενης συσκευασίας επίπλου,  
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

47. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινου επιτραπέζιου σκεύους, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

48. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης θήκης για ipad, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

49. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινης θήκης για iphone, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική, 
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

50. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή συσκευασίας δώρου κρασιού με την 
τεχνολογία Vacuum casting, 

τύπος: σχεδιαστική- 
κατασκευαστική,  

επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 
 

51. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή θήκης για iphone με την τεχνολογία Vacuum 
casting, 

τύπος: σχεδιαστική- 
κατασκευαστική,  

επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
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52. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή πλαισίου γυαλιών με την τεχνολογία 
Vacuum casting, 

τύπος: σχεδιαστική- 
κατασκευαστική,  

επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 
 

53. Η Ξήρανση του ξύλου στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση, δυνατότητες, 
προοπτικές, 

τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης,  επικοιν.:  skarvelis@teilar.gr 
  

54. Η Ξήρανση του ξύλου της Οξιάς στην Ελλάδα: Φυσική και Τεχνητή ξήρανση, 
τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης,  επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  

 
55. Εξέλιξη του αστικού έπιπλου στη νεώτερη Ελλάδα, 

τύπος: μελετητική,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης,  επικοιν.: skarvelis@teilar.gr 
 

56. Ανασκόπηση της χρήσης του ξύλου σε δομικές κατασκευές στο παρελθόν, σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 

τύπος: μελετητική,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης,  επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  
 

57. Σύγχρονα είδη κιγκαλερίας σε ξύλινες θύρες, 
τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης,  επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  

 
58. Οπτική ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας ελάτης, ελληνικής προέλευσης,  

τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης & 
Γ. Νταλός,  

επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  
 
 

59. Οπτική ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας πεύκης, ελληνικής προέλευσης, 
τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης & 

Γ. Νταλός,  
επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  

 
 

60. Ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας ελάτης, ελληνικής προέλευσης, με χρήση 
υπερήχων, 

τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Μ. Σκαρβέλης & 
Γ. Νταλός,  

επικοιν.: skarvelis@teilar.gr  
 
 

61. Ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας πεύκης, ελληνικής προέλευσης, με χρήση 
υπερήχων, 

τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Γ. Νταλός & Μ. 
Σκαρβέλης 

επικοιν.: gntalos@teilar.gr 
 
 

62. Σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμου, ξύλινου Μπαστουνιού - Πατερίτσας, 
τύπος: σχεδιαστική - 

κατασκευαστική,  
επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  

 
 

63. Σχεδιασμός καινοτόμου συστήματος θρανίου, για χρήση στην πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

τύπος: σχεδιαστική - 
κατασκευαστική,  

επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 
 

64. Σχεδιασμός πτυσσόμενης ή συναρμολογούμενης, ξύλινης καρέκλας με στόχο 
την μείωση του όγκου της κατά την μεταφορά (μέχρι τον καταναλωτή) 

τύπος: σύνθετη,  επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης & 
Σ. Καραστεργίου,  

επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 
 

65. Σχεδιασμός καινοτόμου, παιχνιδιού/ξυλοκατασκευής για χρήση σε Παιδότοπο 
(εξωτερικού χώρου) με χρήση ξυλείας Accoya, 

τύπος: σχεδιαστική - επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης επικοιν.: babalis@teilar.gr  
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κατασκευαστική,  & Γ. Μαντάνης,   
 

66. Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλου που στηρίζεται στην θεωρία των 
κατασκευών υπό Τάση - Tensegrity structures, 

τύπος: σύνθετη, επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 

67. Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλου για χρήση από άτομα Τρίτης Ηλικίας, 
τύπος:
: 

σύνθετη,  επιβλ.: Θ. Μπάμπαλης,  επικοιν.: babalis@teilar.gr  
 

68. 3D Animation – ψηφιακή αναπαράσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εσωτερικών χώρων του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
επίπλου, 

τύπος: σχεδιαστική  
 

επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 
 

69. Τεχνολογία φωτισμού LED στο επιπλο, 
τύπος: μελετητική - 

σχεδιαστική 
 

επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 
 

70. Public design. Σχεδιασμός ξύλινων αντικειμένων – κατασκευών σε πλατεία, 
τύπος: σχεδιαστική 

 
επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 

 
71. Προτάσεις έμπνευσης καινοτόμων ιδεών στο σχεδιασμό, 

τύπος: μελετητική, 
 

επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 
 

72. Η αντιγραφή στο σχεδιασμό προϊόντων: Τακτική ή εύκολη λύση; 
τύπος: μελετητική, 

 
επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 

 
73. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας σε βασικά στάδια του σχεδιασμού προϊόντος. 

Ψηφιακό σκίτσο, CAD, render,  3d scanner, 3d printer, 
τύπος: μελετητική, 

 
επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 

 
74. Αντικείμενα που εξυπηρετούν μια ανάγκη μέσω της κίνησης, 

τύπος: σχεδιαστική, 
 

επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 
 

75. Φωτορεαλισμός επίπλου: Περιβάλλον, φώτα, σκιές, υλικά, 
τύπος: μελετητική, 

 
επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 

 
76. Επίδραση κινούμενων σωματιδίων σε ξύλινο παιχνίδι. Προσομοίωση 

(Simulation) με τη βοήθεια λογισμικού, 
τύπος: σχεδιαστική, 

 
επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 

 
77. 3D printer: Πλεονεκτήματα, τεχνικές, πρώτες ύλες, μελλοντικές εφαρμογές., 

τύπος: μελετητική, 
 

επιβλ.:  Δ. Χαϊδάς επικοιν.: dchaidas@gmail.com 
 

78. Αξιολόγηση ιδιοτήτων σύμπηκτων (pellets) της Ελληνικής αγοράς, 
τύπος: ερευνητική, 

 
επιβλ.:  Χ. Λυκίδης επικοιν.: lykidis@teilar.gr 

 
79. Έλεγχος καταλληλότητας διαφόρων ειδών ελληνικής βιομάζας  για 

      χρήση ως βιοκαύσιμων, 
τύπος: ερευνητική, 

 
επιβλ.:  Χ. Λυκίδης επικοιν.: lykidis@teilar.gr 

 
80. Προσδιορισμός εκπομπών φορμαλδεΰδης και άλλων πτητικών 

οργανικών ενώσεων από προϊόντα ξύλου, 
τύπος: ερευνητική, 

 
επιβλ.:  Χ. Λυκίδης επικοιν.: lykidis@teilar.gr 

 
81. Αξιολόγηση της επιβάρυνσης δημόσιων εσωτερικών χώρων με 

      φορμαλδεΰδη και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, 
τύπος: ερευνητική, επιβλ.:  Χ. Λυκίδης επικοιν.: lykidis@teilar.gr 
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82. Επίδραση θερμικών/υδροθερμικών χειρισμών στις ιδιότητες ξύλου 

      και προϊόντων ξύλου, 
τύπος: ερευνητική, 

 
επιβλ.:  Χ. Λυκίδης επικοιν.: lykidis@teilar.gr 

 
83. Μελέτη - σχεδιασμός και κατασκευή τροχήλατου καροτσιού για μεταφορά 

τροφίμων απο τις λαϊκές αγορές, 
τύπος: σχεδιαστική & 

κατασκευαστική,  
 

επιβλ.: Θ.Μακρής  επικοιν.: amakris@teilar.gr 
 

84. Έρευνα καταναλωτών οικολογικών επίπλων στην ελληνική αγορά, 
τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 

 
 
85. Έρευνα καταναλωτών οικιακών επίπλων στην ελληνική αγορά, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
86. Έρευνα καταναλωτών επίπλων κουζίνας στην ελληνική αγορά, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
87. Έρευνα καταναλωτών ξύλινων κουφωμάτων στην ελληνική αγορά, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
88. Έρευνα εξαγωγικής δραστηριότητας ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

  
89. Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
90. Case studies 5 επιχειρήσεων επίπλων κουζίνας – συγκριτική ανάλυση, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
91. Case studies 5 επιχειρήσεων ξύλινων κουφωμάτων – συγκριτική ανάλυση, 

τύπος: ερευνητική, επιβλ.: Ι. Παπαδόπουλος, επικοιν.: papad@teilar.gr 
 

 
 

 

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος 
 
Γ. Μαντάνης (πρόεδρος), Μ. Σκαρβέλης (Α’ ΤΜ) & Αθ. Μπάμπαλης (Β’ ΤΜ)  
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