
 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 
της Καρδίτσας (ΤΕΙ Θεσσαλίας) 

Η προσπάθεια δικαιώνεται και το πρωτοπόρο  
αυτό τμήμα διατηρεί τον αρχικό τίτλο & πρόγραμμα σπουδών του 

 

 

του Καθ. Γ. Μαντάνη, Προέδρου του Τμήματος Email mantanis@teilar.gr  
 

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας λειτουργεί αυτοδύναμα 
στο ΤΕΙ Λάρισας από το 2002· φέτος συμπληρώνονται 11 χρόνια από την επιτυχημένη λειτουργία  
του. Φέτος, το 2013, ωστόσο, δέχτηκε και την μεγαλύτερη απειλή: διαμέσου «σεναρίων» και 
«σχεδίων», από ασχέτους της εκπαίδευσης, που «εμπνεύστηκαν» την αλλαγή του, τη μετάλλαξή 
του σε κάτι το απαράδεκτο. Δεν δικαιώθηκαν! 

Τελικώς, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του μηχανογραφικού δελτίου, και των υπό δημοσίευση 
Π.Δ. για  το σχέδιο «Αθηνά», το Τμήμα διατηρεί τον τίτλο του, το πρόγραμμα σπουδών, τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, και βγαίνει εξαιρετικά δυναμωμένο και 
ενισχυμένο, μετά από αγώνα και μόχθο τόσων ετών, και θα υπάγεται στη Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (του νέου ΤΕΙ Θεσσαλίας), όπου και ταιριάζει να υπάγεται ακαδημαϊκά και εκπ/κά. 

Το Τμήμα ευχαριστεί όλους εκείνους που βοήθησαν ώστε να βγει αλώβητο και έτσι δυναμωμένο, 
μετά τη σύντομη, τρίμηνη κρίση του «Αθηνά»... 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, της Καρδίτσας, 
διατηρεί άριστες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και υποδομές και αποτελεί έργο-κόσμημα 
για την πόλη της Καρδίτσας, με σύγχρονο αμφιθέατρο, σύγχρονα εργαστήρια CAD & βιομηχανικού 
σχεδιασμού, σχεδιαστήρια, τεχνολογικά εργαστήρια, κ.α. Είναι το μοναδικό τμήμα ΤΕΙ σ’ αυτό 
το μοντέρνο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού επίπλου και της τεχνολογίας ξύλου, 
διαθέτοντας συνολικά 16 μόνιμα στελέχη εκπαιδευτικού & τεχνικού προσωπικού, υψηλού επιπέδου, 
με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη! 

Εν κατακλείδι, το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. αποτελεί πολύ πετυχημένο παράδειγμα στον Τεχνολογικό Τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η πρόσφατη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας, που 
ήδη ολοκληρώθηκε (http://modip.teilar.gr/dbData/Ektheseis/pr-849d6e90.pdf), το κατατάσσει 
πολύ υψηλά, μέσα στα 3 καλύτερα τμήματα του ΤΕΙ/Λ, και εκπαιδευτικά και τεχνολογικά. Το 
Τμήμα έχει επιτύχει τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, είναι και θα παραμείνει 
ελκυστικό για τους αποφοίτους Λυκείου, και θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλα τα κομμάτια της 
ελληνικής οικονομίας, και της παραγωγής και του εμπορίου, που έχουν συνάφεια με το ξύλο και το 
έπιπλο ή τις ξυλοκατασκευές: το σχεδιασμό νέων επίπλων και ξυλοκατασκευών (με στόχο το 
ελληνικό design), τις επιχειρήσεις ξύλου, ξύλινων κουφωμάτων (πορτών, παραθύρων), 
πατωμάτων, τις μονάδες συγκολλημένων προϊόντων και γενικότερα των ξυλοκατασκευών όπως και 
προκατασκευασμένων σπιτιών, ξύλινων κατασκευών υπαίθρου, παιδικών χαρών κ.α. Πρόσθετα και 
τους κλάδους των πωλήσεων και του marketing σε προϊόντα ξύλου και κυρίως επίπλων, όπως και 
της διακόσμησης από ξύλο.  

Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός πτυχιούχων του Τμήματος σταδιοδρομούν με επιτυχία σε 
εταιρείες της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού σε αυτό το μοντέρνο γνωστικό αντικείμενο! 



 

 

Το νέο κύριο κτίριο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

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

 

Το κτίριο εργαστηρίων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

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

 

 

29.04.2013 


