
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου  

με ιδιαίτερη επιτυχία στην 12η Διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης  
 
Τo Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας 
συμμετείχε με πολύ μεγάλη επιτυχία στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19-21 Μαρτίου 2010, στο κτίριο της Ξιφασκίας στο παλιό 
αεροδρόμιο του Ελληνικού στη Γλυφάδα. 
 
Στην Έκθεση αυτή, που συμμετείχαν πάνω από 160 εκθέτες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και την 
επισκέφτηκαν πολλά άτομα όλων των ηλικιών, το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 
ήταν το μοναδικό που έλαβε μέρος αυτοδύναμα με δικό του περίπτερο, και υποστήριξαν τη λειτουργία 
του εθελοντικά 18 σπουδαστές, μαζί με 2 καθηγητές, γεγονός που αναδείχθηκε ιδιαίτερα και απέσπασε 
ευνοϊκά σχόλια. Σκοπός της συμμετοχής αυτής ήταν η προβολή του έργου του Τμήματος των 
επαγγελματικών δυνατοτήτων και της άμεσης αποκατάστασης των αποφοίτων του.  
 
Πάνω από 1.800 μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμενοι και στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό τομέα, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, 
γονείς αλλά και οικογένειες που επιζητούσαν να επιλέξουν την κατάλληλη σχολή ή εκπαιδευτήριο για 
το παιδί τους, επισκέφτηκαν το περίπτερο του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 
Στους παραπάνω διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό (CD, φυλλάδια, οδηγός σπουδών), ενώ 
ενημερώθηκαν για τις σπουδές που μπορεί να κάνει κάποιος ως Σχεδιαστής & Τεχνολόγος Ξύλου & 
Επίπλου. Στο περίπτερο διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό του ΤΕΙ Λάρισας, του Τμήματος 
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, και του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων.  
 
Στα πλαίσια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις σχετικές με την εκπαίδευση, την 
εργασία και την καριέρα. Στο 1ο Workshop οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας Orientum κ.κ. Σπύρος 
Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος, ανέπτυξαν το θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – ποιες 
σχολές έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας σήμερα», όπου σε μεγάλο ακροατήριο έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά για το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ότι είναι ένα από 
τα 3 καλύτερα Τμήματα των ΤΕΙ της Ελλάδας που εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
στους αποφοίτους τους. Μάλιστα προσκάλεσαν στο βήμα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλο να αναφερθεί στο έργο, τις επαγγελματικές προοπτικές και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος. 
 
Πολύ καλά σχόλια και κριτικές απέσπασε η καλαίσθητη διακόσμηση και λειτουργία του περιπτέρου του 
Τμήματος, τα έργα των σπουδαστών, καθώς και η προθυμία εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των 
επισκεπτών.  
 
Να σημειωθεί ότι η 12η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2010, τελούσε υπό την αιγίδα 
του Yπουργείου Παιδείας & Δια Βίου Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Δήμου 
Αθηναίων και φιλοξένησε ως τιμώμενη χώρα την Ολλανδία. 
  
Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του περιπτέρου του Τμήματος είχαν οι καθηγητές του 
Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου: Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής και Αβραμούλη Δήμητρα, Καθηγήτρια Εφαρμογών. Σημαντική συμβολή στην 
προετοιμασία των εκθεμάτων και στην οργάνωση του περιπτέρου είχε σχεδόν όλο το προσωπικό του 
Τμήματος. Το έργο των παραπάνω υποστήριξαν εθελοντικά και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία 
προβολής του Τμήματος, και μάλιστα επιβαρυνόμενοι οι ίδιοι με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 



στην Αθήνα, οι παρακάτω σπουδαστές του Τμήματος: Βλάχου Νικολέτα, Δουγιοτζόγλου Εύα, Ζερβού 
Μαρία, Καρελια Μαργαρίτα, Κασαπάκης Μανώλης, Κεσίδου Ιλόνα, Κολιάδης Αντώνης, Λάγιος 
Βασίλειος, Μανουσακίδη Μαρία, Μπέλτσιου Ζωή, Πανταζής Νεκτάριος, Παπαγεωργίου Άγγελος, 
Παύλου Μιράντα, Πετειναρά Ευαγγελία, Σαμπάνη Φανή, Τσούτσης Πέτρος, Χαρίτος Νικόλαος και 
Χήτας Νίκος τους οποίους το Τμήμα ευχαριστεί ιδιαίτερα.   
 
Ευχαριστίες εκφράζονται και στη Διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας που ενθάρρυνε και χρηματοδότησε την 
πρωτοβουλία συμμετοχής του Τμήματος στην έκθεση αυτή, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ 
Λάρισας για τη συνεργασία του στην προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού και τέλος την εταιρία 
συμβούλων σταδιοδρομίας Orientum και ιδιαίτερα τους κ.κ. Σπύρο Μιχαλούλη και Νίκο Παυλάκο για 
τα καλά τους λόγια για το Τμήμα μας.  
 
 
              Καρδίτσα, 23/3/2010 
                      

  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
 
 
 
            Δρ. Σωτήριος Καραστεργίου   

                                               Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


