∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ορκωµοσία είκοσι (20) νέων αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού και
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Σήµερα 2 Ιουνίου 2008 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 πραγµατοποιήθηκε σε ένα
πολύ ευχάριστο κλίµα η ορκωµοσία είκοσι (20) 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 250 προσκεκληµένοι
απόφοιτοι σπουδαστές, γονείς, καθηγητές των 3 Τµηµάτων του Παραρτήµατος
Καρδίτσας, επιχειρηµατίες του κλάδου ξύλου και επίπλου, καθώς και ο π. ∆ηµήτριος
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κ.κ. Κυρίλλου, ο κ. Σβάνας, Αντινοµάρχης, ο κ. Νίκου
Β., Αντιδήµαρχος Καρδίτσας, οι οποίοι απηύθυναν και ένα σύντοµο χαιρετισµό.
Χαιρετισµούς απηύθυναν επίσης και οι: κ. Στέλιος Βέργος, ο ∆ιευθυντής του
Παραρτήµατος Καρδίτσας, καθώς και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού και
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, καθώς και
η κα Ελ. Βλάχου από το Σύλλογο Αποφοίτων του Τµήµατος.
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 όλους σας, αλλά ιδιαίτερα τους είκοσι (20) νέους
αποφοίτους του Τµήµατός µας, τα αγαπητά µας «παιδιά».
Στην ένατη (9η) αυτή ορκωµοσία του Τµήµατός µας νοιώθω ιδιαίτερα περήφανος,
καθώς αποτελεί µεγάλη τιµή για όλους µας η στιγµή αυτή. Θα µπορούσα να πω ότι
αποτελεί µια «κορυφαία» εκδήλωση, να αποδίδουµε δηλαδή και τυπικά ένα
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ στους νέους επαγγελµατίες Σχεδιαστές & Τεχνολόγους
Ξύλου & Επίπλου. Βέβαια, να σηµειώσουµε ότι η ουσιαστική «δουλειά» και η
συστηµατική προσπάθεια έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια µε τους σπουδαστές, τους
γονείς και εµάς τους καθηγητές, όλοι µας να µοχθούµε, ο καθένας µε τις δικές τους
δυνάµεις για να φτάσουµε στη σηµερινή µέρα.
Είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου & επίπλου που θέλουν να
αναπτυχθούν σήµερα σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά, έχουν
αντιληφθεί ότι η πραγµατοποίηση αυτή του στόχου τους «περνά» σε µεγάλο βαθµό
και µέσα από τη στελέχωσή τους µε αποφοίτους του Τµήµατος Σχεδιασµού &
Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, του Παραρτήµατος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας, του
µοναδικού µε το αντικείµενο αυτό Τµήµα της Χώρας µας. Οι επιχειρηµατίες αυτοί
επιθυµούν και «εναγωνίως» αναζητούν σε πολλές περιπτώσεις τους αποφοίτους µας
ή και τους τελειόφοιτους σπουδαστές µας, καταθέτοντας πάνω από 100 αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος το χρόνο στο Τµήµα & στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης του
Παραρτήµατος. ∆υστυχώς δεν είναι όλοι τους «τυχεροί» και λυπούµαστε ιδιαίτερα
που δεν µπορούµε να τους «ικανοποιήσουµε». Οι πιο «τυχεροί» έχουν ήδη

αποδεχθεί στις επιχειρήσεις τους σπουδαστές µας για πρακτική άσκηση και τους
απασχολούν και µετά το πέρας αυτής στις επιχειρήσεις τους.
Η έρευνα που διεξάγει διαρκώς το Τµήµα µας τα τελευταία 2 χρόνια σχετικά µε την
επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων µας εξακολουθεί να εµφανίζει τα ίδια
πολύ υψηλά επίπεδα. Πάνω από το 95% αυτών εργάζονται στο αντικείµενο που
σπούδασαν, ενώ πάνω από το 70% των σπουδαστών µας απασχολούνται στις
επιχειρήσεις των ελληνικών και κυπριακών κλάδων ξύλου και επίπλου, πριν ακόµα
πάρουν το πτυχίο τους!
Το όραµα και οι στόχοι που έχουµε θέσει ως Τµήµα για να πετύχουµε τη µέγιστη
δυνατή ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα, διαθέτοντας σύγχρονες υποδοµές
και εξοπλισµούς, τους καλύτερους καθηγητές και υψηλό επίπεδο σπουδαστών και να
αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου και επίπλου, ώστε να υπάρξει
αµοιβαίο όφελος, περνά µέσα από µια διαρκή, επίµονη και επίπονη προσπάθεια,
προσδίδοντάς σε µας τους καθηγητές ένα ιδιαίτερα ευχάριστο συναίσθηµα, αυτό της
εκπλήρωσης του ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ και της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Να ευχαριστήσω στο σηµείο αυτό όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες και τους
σπουδαστές του Τµήµατός µας για την πολύ σηµαντική τους προσφορά στην
εκπαιδευτική µας κοινότητα.
∆εν είναι λίγες οι δραστηριότητες που έχουµε πετύχει όλοι µαζί ως Τµήµα τα τελευταία
χρόνια, που έχω τη µεγάλη τιµή να προΐσταµαι στο Τµήµα αυτό.
Πολύ σύντοµα επιτρέψτε µου να αναφέρω ορισµένες από αυτές κατά το τρέχον
ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008:
• Σε λίγες µέρες µας παραδίνεται ένα νέο σύγχρονο κτίριο 1475 τµ µε
αµφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία κλπ.
• Έχουµε εντείνει τις προσπάθειές µας να αναπτύξουµε όσο µπορούµε και την
εσωστρέφεια, αλλά και την εξωστρέφεια του Τµήµατος, του Παραρτήµατος και
του Ιδρύµατός µας µέσα από µια σειρά παρεµβάσεων όπως:
• Συντάξαµε από τα πρώτα Τµήµατα την 1ης έκθεση του 4ετούς αναπτυξιακού
προγραµµατισµού του Τµήµατος για την περίοδο 2008-2012
• Είµαστε στο τελευταίο στάδιο της αναµόρφωσης του Προγράµµατος Σπουδών
του Τµήµατος
• Ολοκληρώνουµε σε λίγες µέρες τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης (Ν.
3374/2005) στο Τµήµα, ενώ έχουµε αποφασίσει σε επίπεδο Γ.Σ. να
πραγµατοποιηθεί και εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος.
• Προγραµµατίσαµε πολύ έγκαιρα τον εργαστηριακό & ηλεκτρονικό εξοπλισµό
µας, συνολικού προϋπολογισµού 300.000 € περίπου για το τρέχον έτος.
• Εισηγηθήκαµε την προµήθεια 120 νέων τίτλων βιβλίων και 10 επιστηµονικών
περιοδικών για εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του Παραρτήµατος Καρδίτσας,
συνολικής αξίας 11.000 €.
• Εισηγηθήκαµε την αύξηση των οργανικών θέσεων του Τµήµατος από 19
άτοµα Ε.Π. σε 37 συνολικά
• ∆ιεκδικούµε την πλήρη κάλυψης των αναγκών του Τµήµατος σε διοικητικό &
βοηθητικό προσωπικό. Εισήγηση για 8 νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού &
10 θέσεων βοηθητικού προσωπικού.
• Συντάξαµε νέο οργανόγραµµα µε ταυτόχρονη κατανοµή διοικητικών
αρµοδιοτήτων στα µέλη Ε.Π.
• Συντάξαµε τον κατάλογο συγγραµµάτων που θα διανεµηθούν στους
σπουδαστές από το νέο ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και ενέργειες
υλοποίησής.
• ∆ηµιουργήσαµε και ήδη λειτουργεί νέα σύγχρονη ιστοσελίδα στο Τµήµα.
• Προωθούµε τα επαγγελµατικά θέµατα των αποφοίτων του Τµήµατος
(εισηγήσεις προς ΥΠΕΠΘ, ΟΣΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανοικτό Πανεπιστήµιο)
• Προσκληθήκαµε 2 φορές καθηγητές και σπουδαστές να επισκεφτούµε την
έκθεση και το εργοστάσιο παραγωγής επίπλων κουζίνας NOBILIA στο VERL
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της Γερµανίας (15-17/5/2008 & 20-23/9/2007) µε δαπάνες φιλοξενίας από την
εταιρία.
Συµβάλλαµε ως Τµήµα στην ενίσχυση και αποκατάσταση των πυρόπληκτων
περιοχών της Πελοποννήσου κατά το θέρος τους 2007. Επιτόπια επίσκεψη
στην Ολυµπία και Πάρνωνα και εµπεριστατωµένη εισήγηση αξιοποίησης της
«καµµένης ξυλείας» και προσφορά αναδάσωσης περιοχής.
Πραγµατοποιήθηκε ρεπορτάζ της Εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στο Τµήµα
και ειδικό αφιέρωµα στο περιοδικό «Κ» της εφηµερίδας.
Συµµετείχε το Τµήµα µας στις εκθέσεις INTERWOOD και MEDWOOD κατά
τον Μάρτιο του 2008 µε ειδικό εκθεσιακό χώρο, στις οποίες το Τµήµα είχε
εντυπωσιακή συµµετοχή.
Το Ε.Π. έλαβε µέρος σε πολλές επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες και
συνέδρια.
Αρκετά νέα ερευνητικά προγράµµατα υποβλήθηκαν και υλοποιήθηκαν.
Υπογράφτηκαν και είναι ήδη σε διαδικασία εξέλιξης υπογραφής, µνηµόνεια
συνεργασίας µεταξύ του ΚΕΤΕΑΘ και του ΤΕΙ Λάρισας, αλλά και του
Τµήµατος µε φορείς της χώρας (ΣΕΒ, Επιµελητήρια, ∆ήµους κλπ).
Είχαµε ενεργή συµµετοχή ως Τµήµα στη διατύπωση θέσεων στο προσχέδιο
νόµου της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης για
τη σύσταση φορέα επίπλου και συµµετέχουµε ως τακτικό µέλος στο 15µελές
Συµβούλιο.
Προωθούµε µε τη συµπαράσταση του ∆ήµου & της Ν.Α. Καρδίτσας την
επέκταση του σχεδίου πόλης της Καρδίτσας στην ευρύτερη περιοχή του
Παραρτήµατος Καρδίτσας και αύξηση του συντελεστή δόµησης των κτιρίων
και την κατασκευή νέων εργαστηρίων συνολικού εµβαδού 400 τµ και νέου
κτιριακού συγκροτήµατος εµβαδού επιφάνειας 1475 τµ σε συνέχεια από το
νεοαναγειρόµενο κτίριο του Τµήµατος.
Είχαµε τακτικές συνεργασίες µε την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για προώθηση
ζητηµάτων του Τµήµατος
Και πολλά ακόµα.

Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να µεταφερθούµε για πολύ λίγο από τα του Τµήµατος
και να αναφερθούµε στην κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην Ανώτατη Παιδεία.
Συγκεκριµένα θα ήθελα να καταδικάσουµε τα απαράδεκτα βίαια γεγονότα που
συνέβησαν την περασµένη εβδοµάδα στο ΑΠΘ και να στηρίξουµε όλοι µας την
Ελληνική ∆ηµόσια Παιδεία. Όλοι µας να προασπίσουµε την αξιοπρέπεια και τις
ακαδηµαϊκές αξίες της ∆ηµόσιας Παιδείας και να καλέσουµε την Κυβέρνηση, τα
Κόµµατα και τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
να συµβάλλουν στην άµεση επίλυση της παρατεταµένης κρίσης της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης µε στόχο την αντιστροφή της πορείας απαξίωσης της Ελληνικής
∆ηµόσιας Παιδείας.
Αλλά η µέρα αυτή ανήκει πρωτίστως στα είκοσι παιδιά µας, στα οποία εύχοµαι
ολόψυχα, εκ µέρους όλου του Τµήµατος, να έχουν την υγεία τους και να προσπαθούν
διαρκώς για το ΚΑΛΥΤΕΡΟ στη ζωή τους και να βρουν το δρόµο προς την ευτυχία.
Είναι απαραίτητη η ισορροπία σε όλα τα «δυναµικά» της ζωής και στην προσωπική
και στην οικογενειακή και στην οµαδική και στην κοινωνική ζωή, αλλά και στην
ανθρωπότητα γενικότερα.
∆ιατηρείστε υψηλά τα ηθικό σας και την ηθική σας, επιτρέψτε να δεχθείτε προκλήσεις
στη ζωή σας, τολµήστε και πετύχετε…
Μέσα από την καρδιά µου να είστε πάντα καλά…
Οι νέοι πτυχιούχοι του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου είναι
οι παρακάτω: Βαλέργας Γεώργιος, Τάντου Ελένη, Νεοκλέους Νεοκλής,
Κορκώνη Ανδριανή, Γκιώνη Χρυσούλα, Σεβοπούλου Ιωάννα, Μελισσουργός
Μάριος, Βασιλοπούλου Ελισάβετ, Κυπριανού Χρήστος, Μαργαρίτης Κων/νος,

Λασηθιωτάκη Λαµπρινή, Αρσένου Σοφία, Παναγιώτου Παναγιώτης,
Μπιζικούκης Γεώργιος, Μικέλης Παύλος, Καραφυλλίδου, Σουλτάνα,
Ζαχαροπούλου Αικατερίνη, Γολανάκη Τριανταφυλλιά, Παπαδοπούλου Μαρία
και Κρόκος Γεώργιος.
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 κατασκεύασαν οι συνεργάτες (µέλη ΕΡ∆ΙΠ) µας
Απόστολος Κατσιγιάννης και Μιλτιάδης Κόκκινος και προσφέρθηκαν ως αναµνηστικά
δώρα στους αποφοίτους.
Καρδίτσα, 2/6/2008
Ο Προϊστάµενος
∆ρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αν. Καθηγητής

Τα µέλη του Συµβουλίου του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.
∆ιακρίνονται από αριστερά οι Καθηγητές κ.κ. Μαντάνης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ιωάννης και
Νταλός Γεώργιος, καθώς και η Προϊσταµένη της Γραµµατείας του Τµήµατος κα Π. Κλήµου

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
κατά την ορκωµοσία τους.

Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου κ. Ιωάννης
Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής κατά την απονοµή πτυχίου στην ορκωµοσία των σπουδαστών

Άποψη του αµφιθεάτρου του Παραρτήµατος Καρδίτσας κατά την τελετή ορκωµοσίας του
Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της 2-6-2008

