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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σήμερα Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας 
τριάντα δύο (32) νέων πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Στην τελετή παραβρέθηκαν πάνω 
από διακόσια άτομα (προσκεκλημένοι, σπουδαστές, γονείς και καθηγητές των Τμημάτων 
του Παραρτήματος Καρδίτσας).  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  και απηύθυναν χαιρετισμό:  

• ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων, 
• η Αντινομάρχης Καρδίτσας κα Μ. Αποστολοπούλου,   
• ο Διευθυντής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Τζέλος   
• ο Διευθυντής του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας κ. Σ. Βέργος 
• ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπονίας κ. Β. Τάντος, 
• η Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος κα Ε. Μαχμουντέ. 

  
Ο Προϊστάμενος κ. Καραστεργίου στο σύντομο χαιρετισμό του, έδωσε ευχές στους νέους 
αποφοίτους για καλή σταδιοδρομία και υπογράμμισε:   
 
«Στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας 32 τελειόφοιτοι του Τμήματός μας θα λάβουν το πτυχίο 
τους και ως Σχεδιαστές και Τεχνολόγοι Ξύλου και Επίπλου θα ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. 
Αγαπητοί τελειόφοιτοι, 
σας ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή σας.  
Μετά από κόπους χρόνων καταφέρατε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας σε ένα σύγχρονο 
αντικείμενο σπουδών, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε επαγγελματικά 
και να σταδιοδρομήσετε πάνω σε αυτό που σπουδάσατε. Η μεγάλη οικογένεια του κλάδου 
Ξύλου και Επίπλου είναι έτοιμη να σας δεχθεί.  
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας βλέπατε το Τμήμα να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται. 
Το Τμήμα μας συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο κτιρίων, πραγματοποιήθηκε αγορά και εγκατάσταση 
σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού και αυξήθηκαν οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού. Τα 
γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων σπουδών και 
οι απόφοιτοί μας να διαθέτουν ένα πτυχίο με μεγάλο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Δε θα 



 

μιλήσω για ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης διότι η εποχή που περνάει η χώρα μας 
απαιτεί περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια.  
Τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν οφείλονται στην οργανωμένη, συνεχή και αδιάκοπη 
προσπάθεια που κατέβαλε όλο το προσωπικό του Τμήματος (Καθηγητές - μόνιμοι και 
συμβασιούχοι) Τεχνικό προσωπικό, Διοικητικό προσωπικό. Σε αυτήν την προσπάθεια 
συμβάλλατε και εσείς. Χωρίς τη βοήθεια σας είμαστε σίγουροι ότι το Τμήμα δεν είχε καταφέρει 
ότι πέτυχε έως σήμερα. Για μία φορά ακόμη η πράξη αποδεικνύει ότι όταν οι Έλληνες 
δουλεύουν συλλογικά από οποιοδήποτε πόστο και αν βρίσκονται, μπορούν να παρουσιάσουν 
σοβαρό έργο. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας αυτή και ελπίζουμε και εμείς να φανήκαμε 
αντάξιοι των προσδοκιών σας. 
Με τη λήψη του πτυχίου σας θα πρέπει να οπλιστείτε με δύναμη και μέσα από τη σκληρή 
δουλειά - παρά τις σύγχρονες συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού- να αναδειχθείτε και να 
έχετε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. 
Ωστόσο, η λήψη του πτυχίου σας δε σηματοδοτεί και τη λήξη της σχέσης που αναπτύξατε με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Να είστε σίγουροι ότι θα στεκόμαστε δίπλα σας σε 
οτιδήποτε μας χρειαστείτε και θα είμαστε υπερήφανοι για εσάς όταν θα σας βλέπουμε να 
διαπρέπετε ως επαγγελματίες Σχεδιαστές και Τεχνολόγοι Ξύλου και Επίπλου.  
Αγαπητοί γονείς, 
σας συγχαίρουμε για τον αγώνα που κάνατε όλα αυτά χρόνια για να προσφέρετε στα παιδιά 
σας όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να φτάσουν στη λήψη του πτυχίου τους.  
Σήμερα ήρθε η στιγμή να ανταμειφθούν οι κόποι οι δικοί σας και των παιδιών σας. 
Με αυτά τα λόγια θα κλείσω την ομιλία μου και θα ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στους 
τελειόφοιτους.» 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή της ορκωμοσίας, όπου οι νέοι απόφοιτοι έδωσαν τον 
προβλεπόμενο στα ΤΕΙ όρκο. Οι 32 νέοι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου είναι οι ακόλουθοι:  
 
Μανώλη Μανώλης, Ζερβάκης Δημόκριτος, Ιωάννου Ιωάννης, Σάλτας Γεώργιος, 
Κουτσούκου Σταυρούλα, Παπαδοπούλου Γεωργία, Σημαντηράκης Θεόδωρος, Τζιαβάρας 
Παναγιώτης, Κολυμπίρης Τιμολέων, Τζιτζιρής Κων/νος, Παππά Άννα – Μαρία, Σκαράκη 
Μαρία – Ελένη, Τσεκακτσίδης Θεόδωρος, Σιατίτσα Θεοδώρα, Βαφειάδη Ευφροσύνη, 
Ραμιώτη Ροζαλία, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Σταματιάδου Αθηνά, Θαλασσινού Παρασκευή, 
Παρασκευά Σπύρος, Βασιλείου Γλυκερία, Κατσιγιάννη Σταυρούλα, Παυλίδου Γεωργία, 
Μπενιουδάκη Δήμητρα, Σαρτάβας Βλαδίμηρος, Κακκαβά Ηλιάνα, Κεζέπης Νικόλαος, 
Κολοκούρη Μαρία, Λιτσολάρι Κλαϊντι, Λιάρου Ιωάννα, Γιοβανοπούλου Δήμητρα και 
Βελάνας Γεώργιος.  
 
Το Τμήμα εκφράζει ευχαριστίες προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας για την 
προσφορά έντυπου και ψηφιακού υλικού που προσφέρθηκε ως αναμνηστικό δώρο στους 
νέους αποφοίτους. 

 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

 
 

Δρ. Σωτήριος Καραστεργίου 
Αναπλ. Καθηγητής 

 



 

 

 
 

 
Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας 


