
 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 
Πρωτιά στην απασχόληση των πτυχιούχων του 

* Δουλεύουν πριν πάρουν πτυχίο! 
 

Την πρωτιά στην απασχόληση των πτυχιούχων του διεκδικεί σε πανελλήνια 
κλίμακα το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ 

Λάρισας, που έχει έδρα την πόλη της Καρδίτσας 

 

 

Το κτίριο εργαστηρίων  του Τμήματος στο Παράρτημα Καρδίτσας 

Η άμεση απασχόληση των σπουδαστών του και η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
των πτυχιούχων του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των τελειόφοιτων μαθητών 
λυκείου της χώρας μας αλλά και των μέσων ενημέρωσης όπως και ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών. Αναφερόμαστε στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της 
Καρδίτσας, που διοικητικά υπάγεται στο ΤΕΙ Λάρισας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
και ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ. Σωτ. Καραστεργίου: «Το τμήμα είναι νέο σχετικά, το 
μοναδικό στο είδος του σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ιστορία λίγων ετών και 
διεκδικεί την πρωτιά στην απασχόληση των πτυχιούχων του. Πάνω από το 95% των 
πτυχιούχων του σήμερα έχει ήδη βρει δουλειά σε ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις 
του κλάδου ξύλου και επίπλου. Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος, στο πλαίσια 
ανεξάρτητης έρευνας, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις 
σε ποσοστό 80% πριν ακόμα λάβουν το πτυχίο τους. Ο κ. Καραστεργίου τονίζει με έμφαση 
δύο δεδομένα: (α) το σημαντικό στοιχείο που αφορά την ποιότητα της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης που επιτελείται στο τμήμα, αφού από την έρευνα φάνηκε ότι 90% αυτών αν 
βρισκόταν πάλι σε δίλημμα επιλογής τμήματος στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, θα επέλεγε την ίδια 
ειδικότητα: αυτή του Σχεδιαστή και Τεχνολόγου ξύλου και επίπλου, και (β) ότι η 
θεσμοθέτηση της ειδικότητας του Σχεδιαστή και Τεχνολόγου ξύλου και επίπλου, με 
κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα από το 2006, είναι αρκετά πρόσφατη και 
χαίρει της αντίστοιχης με το εξωτερικό καταξίωσης από το ελληνικό επιχειρηματικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, τόσο οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια όσο και οι 
υποδομές οι σημερινές του τμήματος είναι άριστες και επιπρόσθετα ολοκληρώνεται εντός 
του μήνα και το ολοκαίνουργιο κτίριο του Τμήματος (εμβαδού 1.500 τ.μ.) που αποτελεί 
ένα έργο-κόσμημα για την πόλη της Καρδίτσας, με υπερσύγχρονο αμφιθέατρο, σύγχρονα 
εργαστήρια CAD και σχεδιαστήρια κ.α. Τέλος, όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, αυτή 
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος - οι οποίοι μέχρι σήμερα 
ανέρχονται σε 225 έχουν κατά 95% αποκατασταθεί επαγγελματικά στην ελληνική και την 
κυπριακή αγορά του ξύλου και του επίπλου, όπου σταδιοδρομούν και μάλιστα 
απολαμβάνουν ικανοποιητικούς μισθούς. Στο τμήμα αξίζει να αναφέρουμε, πως 
λειτουργούν σήμερα με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή τα εργαστήρια Τεχνολογίας ξύλου, 



 

Ποιοτικού ελέγχου, Μηχανικής κατεργασίας ξύλου, Τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, 
Τεχνολογίας και συντήρησης ξυλοκατασκευών,  Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης 
και Οικονομίας, Σχεδιασμού επίπλου με Η/Υ, Τεχνικού και κατασκευαστικού σχεδίου και 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού επίπλων. 

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας 
Παράρτημα Καρδίτσας τηλ. 24410 28.499 & website: www.wfdt.teilar.gr  

http://www.wfdt.teilar.gr/

