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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύσκεψη στο Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου με Τοπικούς Φορείς 
 
Στο Τμήμα ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γ. Μαντάνη έγινε σύσκεψη στο Τμήμα παρουσία του 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου, του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλού, της 
εκπροσώπου του Βουλευτή κ. Μιχαλάκη, κας. Κώστα, και εκπροσώπου των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων κ. Κουκουλέτσου, και όλου του Καθηγητικού και Τεχνικού προσωπικού του εν 
λόγω Τμήματος και εκπροσώπων-σπουδαστών του.  
 
Οι τοπικοί φορείς ενημερώθηκαν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα από τους καθηγητές του 
Τμήματος κ. Μπάμπαλη, κ. Λαμπούδη, κ. Νταλό και κ. Καραστεργίου, καθώς και τον τ. 
καθηγητή και ιδρυτή του Τμήματος κ. Ιωάννη Κακαρά γενικότερα για τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος, το έργο και την εκπαιδευτική διαδικασία και τρέχον πρόγραμμα 
σπουδών. Ομόφωνα όλοι οι καθηγητές εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους για τον πρωτοφανή, 
στα παγκόσμια ακαδημαϊκά δεδομένα, τίτλο «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Δασικού Περιβάλλοντος» που δόθηκε στο σχέδιο «Αθηνά», και εξέφρασαν τις διαμαρτυρίες 
τους. Ο κ. Τσιάκος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τα ΤΕΙ της Καρδίτσας, και ειδικότερα για την άρση της αδικίας εις βάρος του Τμήματος 
Δασοπονίας και την ανάγκη να παραμείνει αυτό στην Καρδίτσα, με τις άριστες υποδομές και 
προσωπικό που διαθέτει. Για το θέμα που του τέθηκε από το Τμήμα, πρότεινε την επίλυση 
του προβλήματος με νέο Τμήμα που θα μετονομαστεί σε «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου – Επίπλου και Δασικού Περιβάλλοντος».  
 
Για το θέμα αυτό: οι καθηγητές του Τμήματος κ. Μαντάνης, κ. Κακαράς, κ. Λαμπούδης, κ. 
Καραστεργίου αρχικά, και όλα τα μέλη ΕΠ διαφώνησαν κάθετα με αυτή την πρόταση, η 
οποία δεν βρίσκει σύμφωνο το Τμήμα, είναι μη ακαδημαϊκή πρόταση (σεβαστή βέβαια) αλλά 
θα προκαλέσει στο μέλλον τεράστια ζημία σ’ αυτό το πρότυπο τμήμα ΤΕΙ (αν και εφόσον 
εφαρμοστεί) θίγοντας καθοριστικά το τρέχον πρόγραμμα σπουδών και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων του Σ.Τ.Ξ.Ε. Η κα. Κώστα με την σειρά της τόνισε ότι το Σχέδιο 
«Αθηνά» θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα, είναι μια πρόχειρη δουλειά που έγινε βιαστικά και 
χωρίς προγραμματισμό και χωρίς τα ορθά ακαδημαϊκά κριτήρια που απαιτούνται. Ο κ. 
Κουκουλέτσος επίσης αναγνώρισε ότι θίγεται το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. από αυτή την πρόταση του 
«Αθηνά» και ζήτησε την απόσυρση του σχεδίου αυτού. 
 
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές, ως εκπρόσωποι, κ. Ι. Μπόθος και κ. Ν. Ερωτοκρίτου 
διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την πρόταση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, τόνισαν ότι τους 
βρίσκει κάθετα αντίθετους και ότι με αυτό καταργούνται τα επαγγελματικά δικαιώματά τους 
και καταστρέφεται το προφίλ του νέου πτυχιούχου αφού αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αλλά 



εμπεριέχει και Σχεδιασμό επίπλου και Δασικό περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί 
καθόλου. 
 
Ο κ. Δήμαρχος επίσης ανέφερε τον μεγάλο αγώνα που γίνεται για τα Τμήματα ΤΕΙ της 
πόλης, και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φορείς και ο Δήμος Καρδίτσας για να 
παραμείνουν στην πόλη επειδή ακριβώς πληρούν τα ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια 
και έχουν άριστες υποδομές στο Παράρτημα της Καρδίτσας. 
 
Τέλος, εκπροσωπώντας το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γ. 
Μαντάνης που τόνισε ότι το Τμήμα και όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα: α) 
ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας τη διατήρηση του πετυχημένου αρχικού τίτλου του 
Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε., β) την απομάκρυνση του τίτλου «Δασικού Περιβάλλοντος» από τον τίτλο 
του τμήματος αφού δεν ταιριάζει με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών και ουδεμία συνάφεια 
έχει με τον σχεδιασμό επίπλου, την τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών 
και την τεχνολογία ξύλου, που είναι τα κατοχυρωμένα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.  
 
Πρόσθετα, ο κ. Μαντάνης κάλεσε ΟΛΟΥΣ τους κ.κ. Βουλευτές του νομού και τους Τοπικούς 
Φορείς να προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη διόρθωση του λάθους που έγινε από αυτήν 
την πέρα ως πέρα μη ακαδημαϊκή, ύποπτη και ανεξήγητη προσθήκη του όρου «Δασικό 
Περιβάλλον», στο τίτλο του τμήματος, χωρίς μάλιστα το Τμήμα το ίδιο να ερωτηθεί. Ο 
ιδρυτής του Τμήματος κ. Ιωάννης Κακαράς, στο τέλος, δεικτικά ανέφερε στους Τοπικούς 
Φορείς ότι εάν παραμείνει ως έχει ο απαράδεκτος αυτός τίτλος, αυτό θα οδηγήσει στην 
υποβάθμιση και στην κατάργηση του ίδιου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας (ΤΕΙ Λάρισας), το οποίο λειτουργεί υποδειγματικά τα 
τελευταία 14 χρόνια στην πόλη, και έχει λάβει την πανελλήνια αναγνώριση από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου, επίπλων και ξύλινων κατασκευών και στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. 
 
 

 


