
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΟΜΟΦΩΝΑ εκφράζει 
την ΑΝΤΙΘΕΣΗ του και τη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του για το Σχέδιο «Αθηνά» όσον 
αφορά τον νέο προτεινόμενο τίτλο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

16 μέλη ΕΠ, ΕΡΔΙΠ και ΕΤΠ του Τμήματος ομόφωνα τάσσονται κατά της 
πρότασης του Υπουργείου Παιδείας – Ένα μοναδικό στα ΤΕΙ Τμήμα κινδυνεύει 

να καταστραφεί από απαράδεκτα πειράματα! 
 

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του 
ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄ 6-9-1999). Το περιεχόμενο 
σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1690, τ.Β΄ 2-12-2005) καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της 
Τεχνολογίας Ξύλου, της Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου και του Σχεδιασμού Επίπλου. Σε 
αυτά τα γνωστικά αντικείμενα παραπέμπει ο σημερινός τίτλος 'Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου".  
Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 98/16-
5-2006) και απασχολούνται ως Σχεδιαστές Επίπλου, Τεχνολόγοι Ξύλου και Τεχνολόγοι 
Παραγωγής Επίπλου. Το Τμήμα διαθέτει εξαιρετική εργαστηριακή υποδομή και εξειδικευμένο 
Εκπαιδευτικό προσωπικό (σύνολο: 14 μέλη) στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται 
παραπάνω. 
 

 Το σημερινό περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος δεν έχει καμία συνάφεια με το 'Δασικό 
Περιβάλλον'. Η Δασοπονία πολλαπλών σκοπών, η Αειφόρος Διαχείριση, η Προστασία των 
Δασικών Οικοσυστημάτων, η Λιβαδοπονία, η Δασική Οδοποιία, η Άγρια Πανίδα, η Διευθέτηση 
Ορεινών Υδάτων κλπ. που αποτελούν αντικείμενα του δασικού περ/ντος δεν σχετίζονται με το 
Σχεδιασμό επίπλου, την Τεχνολογία παραγωγής, τον Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων Ξύλου, 
Επίπλου και Ξυλοκατασκευών.  

 Ο προτεινόμενος τίτλος 'Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Δασικού Περιβάλλοντος': 
- Εξαφανίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου και του Σχεδιασμού 

Επίπλου από το υπάρχον Τμήμα (το οποίο σήμερα είναι το μοναδικό σε επίπεδο ΑΕΙ που 
καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα) 

- Αναφέρεται σε ένα αντικείμενο του Σχεδιασμού Ξύλου το οποίο δεν υφίσταται επιστημονικά. 
- Καταργεί το σημερινό προφίλ και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων διότι 

διαγράφονται τα γνωστικά αντικείμενα του Σχεδιασμού Επίπλου και της Τεχνολογίας 
Παραγωγής Επίπλου. Οι απόφοιτοι δεν θα είναι πλέον ούτε Σχεδιαστές και Τεχνολόγοι Ξύλου 
και Επίπλου, ούτε Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 Οι Επαγγελματικοί και Ακαδημαϊκοί Φορείς και οι Επιχειρήσεις Ξύλου και Επίπλου στην Ελλάδα 
και την Κύπρο έχουν αναγνωρίσει  τη σημαντική δραστηριότητα του υπάρχοντος Τμήματος 
στην εκπαίδευση και στην έρευνα με πολλά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και 
forum.  

 Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων του υπάρχοντος Τμήματος 
σύμφωνα με στοιχεία έρευνας (Δεκ. 2012) ανήλθε στο 70% 
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/ereuna-apofoitwn-10.12.2012.pdf 

 Το Τμήμα δεν θα μπορέσει να προσελκύσει σπουδαστές στο μέλλον μιας και ο τίτλος δεν 
παραπέμπει σε κάτι σαφές ή σχετικό με τους παρόντες στόχους και αντικείμενα (και 
επαγγελματικό προσανατολισμό), ούτε τις ανάγκες της αγοράς. Επομένως, σύντομα το Τμήμα 
θα οδηγηθεί σε κλείσιμο. 

 Η αλλαγή τίτλου και η τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών που αυτός επιφέρει, 
ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο τμήμα της επιστήμης της Δασοπονίας (το οποίο στο σχέδιο 
«Αθηνά» θεωρητικά καταργείται από την Καρδίτσα), ενώ μεταλλάσσει και αποδυναμώνει ένα 
απόλυτα επιτυχημένο και μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ που τροφοδοτεί με Στελέχη την αγορά του 
Ξύλου και Επίπλου. 

 

Ζητάμε από την Πολιτεία να διατηρήσει το Τμήμα μας όπως έχει. Το Τμήμα μας δουλεύει 
εξαιρετικά και οι >400 απόφοιτοί του έχουν βοηθήσει στα μέγιστα τους κλάδους Ξύλου και 
Επίπλου και τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις.  
 
Η Γ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου      www.wfdt.teilar.gr   
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