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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ορκωµοσία τριάντα ενός (31) νέων αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού 

και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 
 
Σήµερα 17 ∆εκεµβρίου 2007 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 πραγµατοποιήθηκε σε 
πολύ καλό και εορταστικό κλίµα η ορκωµοσία τριάντα ενός (31) νέων αποφοίτων 
σπουδαστών και σπουδαστριών του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου του Παραρτήµατος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Στην εκδήλωση που 
έγινε  στο Μεγάλο Αµφιθέατρο του Παραρτήµατος παραβρέθηκαν πάνω από 300 
προσκεκληµένοι απόφοιτοι σπουδαστές, γονείς, καθηγητές των 3 Τµηµάτων του 
Παραρτήµατος Καρδίτσας, επιχειρηµατίες του κλάδου ξύλου και επίπλου, ο 
αντινοµάρχης Καρδίτσας κ. Μ. Καρατσιώρης, ο αντιδήµαρχος κ. Β. Νίκου οι οποίοι 
απηύθυναν και ένα σύντοµο χαιρετισµό. Χαιρετισµούς απηύθυναν επίσης και οι: κ. 
Στέργιος Βέργος, ο ∆ιευθυντής του Παραρτήµατος Καρδίτσας, καθώς και ο 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Αν. 
Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος.  
 
Στο χαιρετισµό του ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Προϊστάµενος του Τµήµατος 
τόνισε: 
 
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι µας, 
Αγαπητοί συνάδελφοι και απόφοιτοί µας  
εκ µέρους όλου του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του 
ΤΕΙ Λάρισας σας χαιρετίζω στο Τµήµα µας και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατός 
µας. 
 
Όγδοη (8η) ορκωµοσία η σηµερινή για 31 νέους και νέες αποφοίτους µας σχεδιαστές 
και τεχνολόγους ξύλου & επίπλου σε µια σηµαντική στιγµή της ζωής τους, µε την 
επίτευξη ενός πολύ σηµαντικού στόχου, την απόκτηση του πτυχίου τους σε ένα 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 
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Η σηµερινή µέρα είναι µια µέρα ικανοποίησης και χαράς για όλους µας, όµως το 
µεγαλύτερο µερίδιο ανήκει σε σας, αγαπητά µας «παιδιά», αλλά και τους γονείς σας, 
καθώς ολοκληρώσατε µε κόπο και σηµαντική προσπάθεια τυπικά και ουσιαστικά τις 
σπουδές σας. Γιατί από σήµερα έχετε ένα πολύτιµο εφόδιο στα χέρια σας για να 
ξεκινήσετε τη ζωή σας µια δηµιουργική και παραγωγική πορεία σε ένα επάγγελµα µε 
λαµπρό µέλλον. Και φυσικά οι γονείς αισθάνονται ότι έχουν εκπληρώσει ένα µεγάλο 
χρέος τους τόσο ηθικό, όσο και υλικό για τη συµµετοχή τους στις σπουδές των 
παιδιών τους.   
 
Θεωρούµε ότι είναι τύχη για τις ελληνικές & κυπριακές επιχειρήσεις ξύλου & 
επίπλου που θα συµπεριλάβουν στα στελέχη τους ως σχεδιαστές & τεχνολόγους 
ξύλου & επίπλου, καθώς είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από εσάς σήµερα (πάνω 
από το 70%) έχετε ήδη γίνει απαραίτητοι για τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς ήδη 
εργάζεστε για αυτές.   
 
∆ιαπιστώνουµε ότι διατηρούνται πολύ υψηλά τα ποσοστά της επαγγελµατικής σας 
αποκατάστασης και µάλιστα πριν ακόµα από τη λήψη του πτυχίου σας, γεγονός που 
αποτελεί ρεκόρ σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. 
 
Άλλωστε και στα συµπεράσµατα της πρόσφατης ηµερίδας που διοργάνωσε το Τµήµα 
µας µαζί µε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στις (20-6-2007) µε στόχο τη διερεύνηση της 
επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων µας διαπιστώθηκε µεταξύ άλλων 
ότι: 

1. Εννέα στους δέκα απόφοιτοι του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου έχουν σήµερα άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση. Το 
95% αυτών δεν συνάντησαν κανένα πρόβληµα στην εξεύρεση εργασίας. 

2. Οι επιχειρηµατίες του κλάδου ξύλου & επίπλου που είχαν µέχρι σήµερα την 
εµπειρία απασχόλησης σπουδαστών µας δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι έως 
ενθουσιασµένοι από την απόδοσή, τις γνώσεις τους και τη σηµαντική 
συµβολή τους στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.  

3. Υπάρχει υψηλή ζήτηση των αποφοίτων από τις ελληνικές και κυπριακές 
επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στα 
επόµενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Εποµένως οι προοπτικές των αποφοίτων 
του Τµήµατός µας είναι πολύ θετικές και δεν προβλέπεται κανένας 
κορεσµός του επαγγέλµατος.  

 
Η δυναµική που έχουν αναπτύξει οι απόφοιτοί µας είναι τέτοια που ύστερα από 2 
χρόνια έχουν ήδη δηµιουργήσει ένα δραστήριο Σύλλογο, αυτόν των Αποφοίτων 
Σχεδιαστών & Τεχνολόγων Ξύλου & Επίπλου που σε λίγες µέρες θα προβεί και στην 
εκλογή των µονίµων µελών στο ∆.Σ. του. 
 
Όλοι µας σε αυτό το Τµήµα, µέσα από οµαδική εργασία, έχοντας πολύ ψηλά το 
αίσθηµα του καθήκοντος και της υπευθυνότητας, προσπαθήσαµε πολύ και να σας 
µεταδώσουµε όσο το δυνατόν πολύτιµες γνώσεις και εφόδια για µια πετυχηµένη 
επαγγελµατική και προσωπική ζωή. ∆ουλέψαµε και δουλεύουµε σκληρά και µε 
πάθος, αγαπάµε πολύ αυτό που κάνουµε, συγκρουστήκαµε µερικές φορές, αλλά µέσα 
από γόνιµο και εποικοδοµητικό διάλογο γίναµε πιο δυνατοί, προτάσσοντας πάνω από 



3 

όλα το συµφέρον του Τµήµατός µας και έτσι µε κέφι και δύναµη συνεχίζουµε την 
προσπάθειά µας αυτή.   
 
Εµείς οι καθηγητές σας να ξέρετε ότι αντλούµε µια µοναδική χαρά και ικανοποίηση 
όταν ανταποκρίνεστε µε προσήλωση στη διάρκεια των µαθηµάτων, συµµετέχετε 
ουσιαστικά µε τις απορίες σας και τους προβληµατισµούς σας και µας δίνετε τη 
δυνατότητα να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας και να πράξουµε το ύψιστό καθήκον 
µας αυτό της ουσιαστικής και ποιοτικής εκπαίδευσης. 
 
Όλοι εµείς οι µόνιµοι και έκτακτοι καθηγητές σας, το διοικητικό και το όλο το 
προσωπικό του Τµήµατός µας, σας αποχαιρετούµε σήµερα µε ιδιαίτερη συγκίνηση, 
ελπίζοντας βέβαια να µη διακόψετε την επαφή σας µε το Τµήµα µας.  
 
Να ξέρετε ότι το Τµήµα µας συνεχίζει και θα συνεχίσει το ίδιο δυναµικά την 
εξελικτική του πορεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην εξωστρέφεια, αλλά και την 
εσωστρέφεια και τη στενή σύνδεσή του µε τον παραγωγικό τοµέα (πράξη).  

• Ήδη όπως όλοι σας γνωρίζετε ολοκληρώνεται σε 3-4 µήνες το νέο µας κτίριο 
συνολικού εµβαδού 1.500 τµ και έτσι οι νέοι συνάδελφοί σας είναι οι τυχεροί 
που θα χρησιµοποιήσουν τις νέες εγκαταστάσεις µας. Αυτό φυσικά δεν 
σηµαίνει ότι εσείς έχετε λάβει µια λιγότερο ποιοτική εκπαίδευση. Απλά όταν 
η Πολιτεία µας προσφέρει (και είναι υποχρέωσή της) τις απαραίτητες 
σύγχρονες υποδοµές και εξοπλισµούς, δηµιουργούνται όλες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις να ανεβάσουµε τον πήχη της αναβάθµισης της εκπαίδευσης σε 
πολύ υψηλά επίπεδα.   

• Προχωράµε στη βελτίωση και αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών σας. 
• ∆ιεξάγουµε έρευνα υψηλού επιπέδου και πολλές επιχειρήσεις των κλάδων 

ξύλου και επίπλου, από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες του 
Εξωτερικού ζητούν από το Τµήµα µας τη συνεργασία του.  

• Συµµετέχουµε σε διαγωνισµούς, σε ηµερίδες και συνέδρια, σε εκπαιδευτικές 
εκδροµές (εσωτερικού και εξωτερικού).  

• Γενικότερα προσπαθούµε όλοι µας να οργανώσουµε όσο καλύτερα γίνεται το 
Τµήµα να βάζουµε υψηλούς στόχους και έχοντας ένα ξεκάθαρο όραµα να 
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε όσο καλύτερα µπορούµε στην αποστολή µας 
και τις γενικές αρχές µας. 

 
Σας ευχαριστώ όλους, από βάθος καρδιάς, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες, 
σπουδαστές και από σήµερα απόφοιτοί µας για την προσφορά, τη βοήθεια και τη 
συνεισφορά όλων σας σε αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Αγαπητοί µας απόφοιτοι δεν χρειάζεστε άλλες συµβουλές και παραινέσεις από εµάς 
τους καθηγητές σας. Θα έπαιρνα όµως την πρωτοβουλία να σας πω κάτι τελευταίο.  
 
∆ιατηρείστε την αξιοπρέπεια και το ήθος σας στην προσωπική σας ζωή, µη χάσετε 
τον ενθουσιασµό σας και το θάρρος σας στην επαγγελµατική σας ζωή, αγαπήστε αυτό 
που κάνετε ή θα κάνετε, προσπαθήστε διαρκώς στη αναζήτηση νέων γνώσεων και 
εφοδίων, καλλιεργήστε την οµαδικότητα, την επικοινωνία και δώστε τον καλύτερο 
εαυτό σας σε ότι κάνετε και να είστε σίγουροι ότι θα γίνετε κι εσείς πετυχηµένοι στη 
ζωή σας. 
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Η πόλη της Καρδίτσας σας αποχαιρετά σήµερα, καθώς της δώσατε πνοή, ζωντάνια 
και ανάπτυξη. 
 
Σας εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου  
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ, ∆ΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΣΑΣ 
ΤΕΛΟΣ, ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΜΑΣ… 
 
Οι νέοι πτυχιούχοι του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου είναι 
οι παρακάτω: Γονιτσιώτη Χαρίκλεια – Μαρία, Βουλή Ελένη, ∆εληγιάννη Βασιλική, 
Τσιµπιδάκη Ιωάννα, Κουφού Ελένη, Αχουριώτης Κων/νος, Τράτσκα Μαρία, 
Καββουσάνος Εµµανουήλ, Τσιούρης Ηλίας, Περιστεράκη Σάρα, Ίτσιος 
Βασίλειος, Μιχαηλίδου Βασιλική, Λυτάκη Ελπίδα, Βαµβακά Παναγιώτα, Βαλσάµη 
Μαρία-Τερέζα, Λαµπράκου Ζαχαρούλα, Καρασούλα Άννα, Λαµπαδάρης 
Γεώργιος, Λαλιώτη Παναγούλα, Ανδρέου Κων/νος, Χατζηµιχαήλ Μαρία, 
Κυπριανίδου Αφροδίτη – Μαρία, Κιάσσου Σοφία, Γερακάρης Γεώργιος – 
Κων/νος, Μπαλτέα Ευαγγελία, Τσαγκαράκη Αργυρώ, Τσιάµη Ελένη, Μπούτας 
Ξενοφών, ∆ήµα Μαρία, Γεωργακοπούλου Πηνελόπη, Καραχρήστος Βασίλειος. 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκε µπουφέ από την εταιρία TOP Kraft την 
οποία το Τµήµα µας ευχαριστεί. Ευχαριστίες ακόµα εκφράζονται και στο Εργαστήριο 
Παραγωγής Επίπλου για τις πρωτότυπες ξύλινες ειδικές βάσεις των πτυχίων µε 
χρηστικότητα µολυβοθήκης που σχεδίασε ο καθηγητής εφαρµογών του Τµήµατός µας 
κ. Αθ. Μπάµπαλης και κατασκεύασε ο κ. Απόστολος Κατσιγιάννης, συνεργάτης 
ΕΡ∆ΙΠ του Τµήµατός µας και προσφέρθηκαν ως αναµνηστικά δώρα στους 
αποφοίτους. 
              

      Καρδίτσα, 17/12/2007 
                 Ο Προϊστάµενος 
 
 
       ∆ρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης 
                 Αν. Καθηγητής 
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Τα µέλη του Συµβουλίου του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & 
Επίπλου. ∆ιακρίνονται από αριστερά οι Καθηγητές κ.κ. Μαντάνης Γεώργιος, 

Παπαδόπουλος Ιωάννης και Νταλός Γεώργιος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου κατά την 
ορκωµοσία τους. 
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Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου κ. 
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής κατά το χαιρετισµό του στην ορκωµοσία 
των σπουδαστών 
 

 
 
Άποψη του αµφιθεάτρου του Παραρτήµατος Καρδίτσας κατά την τελετή ορκωµοσίας 
του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της 17-12-2007 
 


