
 

 

 

«Θέζη ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο» 
 
Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ (ΣΞΔ) ηεο ρνιήο 
Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην ζέκα κε ηίηιν 
«Βησζηκόηεηα Σκεκάησλ ηεο Καξδίηζαο» πνπ εηέζε/ζπδεηήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 30-09- 
2014 ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε διαησπώνει ηηο 
αθόινπζεο ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο πξνο ελεκέξσζε: 
 

1. Σν Σκήκα ΣΞΔ ηδξύζεθε κε ην Π.Γ. 200/1999 θαη θαιύπηεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 
ηεο ηερλνινγίαο μύινπ, ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο επίπινπ θαη μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 
θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ επίπινπ θαη είλαη ζήκεξα ασηοδύναμο κε κόληκν πξνζσπηθό 17 
κειώλ, ήηνη: έληεθα (11) κειώλ ΔΠ, δύν (2) κειώλ ΔΡΓΙΠ, δύν (2) κειώλ ΔΣΠ θαη δύν 
(2) κειώλ ΓΠ, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 45 έηε. 

2. ηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο (2 λέα ηδηόθηεηα θηίξηα) έρνληαο 
εγθαηεζηεκέλν επηζηεκνληθό, εξγαζηεξηαθό θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό, κεραλήκαηα 
θαη ππνδνκέο αμίαο >7.000.000 εσρώ, κε έδξα ηελ Καξδίηζα. 

3. Τπάγεηαη κε βάζε ην Π.Γ. 83/2013 ζηε ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ ΣΔΙ 
Θεζζαιίαο· θαη απηό δηόηη πξαγκαηεύεηαη ηα σο άλσ ηετνολογικά θαη ζτεδιαζηικά 
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα. 

4. Οη πηπρηνύρνη ηνπ ΣΞΔ θέξνπλ ηνλ ηίηιν ρεδηαζηέο θαη Σερλνιόγνη μύινπ – επίπινπ 
(Π.Γ. 97/2006), έρνπλ δε, θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα από ην 2005 (ΦΔΚ 
αξ.1690, η.Β’, 02/12/2005) θαη απαζρνινύληαη πξσηίζησο ζηνπο ηδησηηθνύο, 
βηνκεραληθνύο/βηνηερληθνύο ηνκείο ηνπ μύινπ - επίπινπ θαη ησλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ. 

5. Σν εγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (ΦΔΚ αξ. 1690, η.Β’, 02/12/2005) 
ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ην ζρεδηαζκό επίπινπ (furniture design), ηελ ηερλνινγία 
μύινπ θαη επίπινπ (wood technology, furniture manufacturing), ηνλ πνηνηηθό έιεγρν 
πξντόλησλ μύινπ θαη επίπινπ (quality control), θαη ηελ ηερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 
(technology of wooden structures). Αιιαγέο ζηε θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο θαη 
δξαζηηθέο παξεκβάζεηο ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ ζα αιινηώζνπλ ην πξνθίι ηνπ, 
θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ. 

6. Σν Σκήκα ΣΞΔ είλαη ην μοναδικό ημήμα ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΙ ηεο ρώξαο, 
πνπ θαιύπηεη επαξθώο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ηερλνινγίαο 
μύινπ θαη επίπινπ. 
 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ δηαιακβαλνκέλσλ, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο αθελόο θξίλεη όηη δεν 
ηίθεηαι θέμα βιωζιμόηηηας ηνπ Σκήκαηνο ΣΞΔ, αθεηέξνπ δε, θεωρεί ως ασηονόηηη ηη 
διαηήρηζη ηοσ Τμήμαηος σο έρεη ζήκεξα, αθνύ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ από 
ηελ 15εηή ιεηηνπξγία ηνπ, επηβεβαηώλεηαη όηη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ απνζηνιή ηνπ. ε 
θάζε πεξίπησζε, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζεσξεί όηη νη όπνηεο ζπδεηήζεηο γηα ην Σκήκα 
ΣΞΔ πξέπεη λα δηεμάγνληαη παξνπζία ησλ Μειώλ πνπ θπξίσο αθνξνύλ. 
 

Σν παξόλ απόζπαζκα πξαθηηθνύ απνζηέιιεηαη πξνο ελεκέξσζε ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο 
θαη ζηε Γ/λζε ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ, θαζώο θαη ζηα 
ηνπηθά ΜΜΔ. 
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