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Παραμένει υψηλή η επαγγελματική απασχόληση των 
αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας  

Ξύλου & Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας! 
 

των Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου1 και Δρ. Γεωργίου Μαντάνη2 
 

Στην περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα μας σπάνια είναι 
τα αισιόδοξα μηνύματα και οι ειδήσεις… Τα εργασιακά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της 
επικαιρότητας, ενώ πολλές επιχειρήσεις σταματούν τη λειτουργία τους και χιλιάδες εργαζόμενοι 
βρίσκονται χωρίς δουλειά.  

Διερευνώντας από το 2005 το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής αποκατάστασης των 
αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 
αναζητήθηκε από τους καθηγητές του εν λόγω Τμήματος κ.κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Γεώργιο 
Μαντάνη η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Σχεδιαστές & Τεχνολόγους ξύλου – επίπλου. 
Σημειωτέον, το Τμήμα αυτό είναι το μοναδικό τμήμα της χώρας σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, 
και εδρεύει στην Καρδίτσα. 

Από το 2004 μέχρι το 2008 οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & 
Επίπλου κατείχαν ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης σε επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στη χώρα μας, με ποσοστό 72% και μάλιστα πριν τη λήψη του πτυχίου τους. Θέλοντας να 
διαπιστωθεί πως η σημερινή κρίση έχει επηρεάσει την επαγγελματική απασχόληση των παραπάνω 
αποφοίτων συγκεντρώθηκαν, καταχωρήθηκαν σε ειδικό στατιστικό πρόγραμμα, επεξεργάστηκαν 
και αναλύθηκαν 93 ειδικά ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι πτυχιούχοι του Τμήματος την 
ημέρα της ορκωμοσίας τους, δηλ. λίγες ώρες πριν πάρουν το πτυχίο τους, για την περίοδο από τον 
Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ενθαρρυντικά. Το μοναδικό ποσοστό 
επαγγελματικής απασχόλησης (72%) των τελειόφοιτων σπουδαστών πριν τη λήψη του πτυχίου 
τους έχει μειωθεί στο 62,4%, ποσοστό αρκετά υψηλό αν συνυπολογίσει κανείς ότι η κρίση έχει 
πλήξει και τις ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου-επίπλου, όπου παρατηρείται μείωση των 
πωλήσεων τους σε ποσοστό ~40%. Παρ’ όλα αυτά η αναζήτηση εξειδικευμένων στελεχών φαίνεται 
να διατηρείται υψηλή. Ειδικότερα οι απόφοιτοι που κατάγονται από την Κρήτη και την Περιφέρεια 
Δυτ. Μακεδονίας απασχολούνται στο αντικείμενο των σπουδών τους πριν τη λήψη του πτυχίου 
τους σε ποσοστό 100%, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά εμφανίζουν κι αυτοί που προέρχονται από τη 
Θεσσαλία (73%), την Κεντρική Μακεδονία (72%) και την Κύπρο (71%). 

Το παραπάνω πολύ ευχάριστο γεγονός είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς, επίμονης και επίπονης 
προσπάθειας. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι απόφοιτοι έχουν ενθουσιάσει πολλές φορές τους 
επιχειρηματίες με τις δεξιότητές τους. Η έρευνα αυτή πρόσθετα ανέδειξε ότι οι ίδιοι οι πτυχιούχοι 
μας σε ποσοστό 98% είναι ικανοποιημένοι από την ειδίκευσή τους και ότι τους προσφέρονται 
καλές προοπτικές εξέλιξης. Τα παραπάνω δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν ωραιοποιούν τις 
δυσκολίες και τις οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγικοί κλάδοι του 
ξύλου και του επίπλου της χώρας μας. 

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την ποιότητα της τεχνολογικής εκπαίδευσης που 
επιτελείται στο Τμήμα είναι το γεγονός ότι: το 90% των αποφοίτων αυτών δηλώνει ότι, αν 
βρισκόταν πάλι σε δίλημμα επιλογής, θα επέλεγε ξανά την ίδια ειδικότητα: αυτή του Σχεδιαστή και 
Τεχνολόγου ξύλου – επίπλου.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα απασχόλησης των σπουδαστών του 
Τμήματος που αποφοίτησαν το διάστημα 6ος 2009 – 6ος 2010 εργάζονται πάνω στο αντικείμενο 
σπουδών τους τουλάχιστον δύο χρόνια πριν (κατά μέσο όρο) και συγκεκριμένα: σε ποσοστό 11% 
από το 2009, 20% από το 2008, 33% από το 2007!  Ορισμένοι σπουδαστές δηλ. καθυστερούν να 
πάρουν το πτυχίο τους γιατί έχουν ήδη επαγγελματική απασχόληση σχετική με τις σπουδές τους. 

Το ποσοστό των υποψηφίων σπουδαστών που δηλώνει το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου ως μια από τις πρώτες επιλογές εισαγωγής του αυξήθηκε από το 48% (το 2007) 

                                           
1 Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ΤΕΙ Λάρισας – Παράρτημα 
Καρδίτσας (e-mail: papad@teilar.gr) 
2 Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ΤΕΙ Λάρισας – Παράρτημα Καρδίτσας (e-
mail: mantanis@teilar.gr) 



 

στο 63% σήμερα. Αποτελεί δηλ. το Τμήμα μια συνειδητή επιλογή για ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών 
της Γ’ Λυκείου που ξέρουν και ψάχνουν «τα πράγματα» και δεν βαδίζει στα «τυφλά»… 

Οι σπουδαστές του Τμήματος -σύμφωνα με την έρευνα- προέρχονται από όλα τα μέρη της χώρας 
(Αττική 44%, Θεσσαλία 12%, Κεντρική Μακεδονία 12%, Κρήτη 67%, Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη 6% κ.α. αλλά και της Κύπρου (7,6%). 

Ένα από τα πλέον δυνατά σημεία του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας αποτελεί η κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων με 
τη δημοσίευση του Π.Δ. 97/2006 που δίνει προοπτικές στα ακόλουθα πεδία:             

• Σχεδιασμός επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων 
σχεδιαστικών προτάσεων. 

• Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων. 
• Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, 

ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης 
ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και 
λοιπών ξύλινων κατασκευών). 

• Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών. 
• Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο. 
• Έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και 

κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα 
των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών. 

• Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, 
επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και 
επίπλου. 

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας. 
• Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (πρόσφατα ψηφίστηκε το σχετικό Π.Δ. που δίνει 
τον κωδικό ΠΕ18.44 στην ειδικότητα Σχεδιαστών και Τεχνολόγων ξύλου - επίπλου και 
καθορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού τους ως εκπαιδευτικού προσωπικού 
Δ/θμιας Εκπ/σης) 

 

Στο Τμήμα λειτουργούν σήμερα με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό 
και εργαστηριακό εξοπλισμό 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 (CAD), Τεχνικού σχεδίου και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα στην ιστοσελίδα:  www.wfdt.teilar.gr    
και στα τηλέφωνα 24410-28499 (Προϊστάμενος: Δρ. Σωτήριος Καραστεργίου) και 24410-28299 
(Γραμματεία Τμήματος: κα. Π. Κλήμου).  
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Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καρδίτσα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Έργα σπουδαστών σε εκθέσεις 
 

 
 

 

 


