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Με την παρούσα εισήγηση, σας κάνουμε γνωστή την ομόφωνη άποψη των 
μελών της Ομοσπονδίας μας για το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ στην Καρδίτσα και παρακαλούμε θερμά 
να την λάβετε υπόψη σας στα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για τη 
μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Αρκετά χρόνια πριν, η τεχνική γνώση βασιζόταν στην εμπειρία και 
μεταφερόταν από τον πατέρα στο γιο, βασισμένη στην ικανότητα και την 
ευρεσιτεχνία. Όταν ο βιομηχανοτεχνικός τομέας στην Ευρώπη, είχε κάνει 
τεράστια άλματα, βρήκε την πατρίδα μας σε ανυπαρξία γνώσεων, χωρίς 
σχολές και την παρεχόμενη διδασκαλία από αρμόδιους καθηγητές, κατάλληλα 
εκπαιδευμένους. Το κενό πού δημιουργήθηκε, άρχισε να γίνεται φανερό.  
Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν επαγγελματικές σχολές οι οποίες βοήθησαν στην 
κατάρτιση εργαζόμενων και ειδικότερα στο Τομέα Ξύλου και Επίπλου. Με την 
ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, ο κλάδος του επίπλου 
άρχισε να βάλλεται καίρια από την επίθεση της Ευρώπης και στις μέρες μας 
από τα εισαγόμενα έπιπλα από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής. 
Τα αδύνατα σημεία της Ελληνικής επιπλοποιίας ήταν και είναι: 

1. Ανυπαρξία κλαδικής πολιτικής 
2. ∆υσχερείς πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. 
3. Αδυναμία εξαγωγών. 
4. Ανυπαρξία Β.Ι.Ο.Π.Α., κλπ. 

Στα θετικά είναι ο ποιοτικός έλεγχος, η πιστοποίηση και η ίδρυση του 
τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. 



  Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί από το Τμήμα αυτό στα 11 χρόνια 
λειτουργίας του είναι εντυπωσιακό, τα δε τεχνολογικά αποτελέσματα, η 
υποστήριξη και οι άρτια καταρτισμένοι Τεχνολόγοι – Απόφοιτοι του κοσμούν 
σήμερα και ενισχύουν όλες τις Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου Ξύλου 
και Επίπλου της Ελλάδας. 
Στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε ως κράτος και κοινωνία οι άριστοι 
και αυτοί που παράγουν έργο πρέπει να ενισχυθούν για να μπορέσουμε να 
βγούμε από το τούνελ.  
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας αποτελείται από 18.000 Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Στις 23-10-2010 οργανώσαμε μετά από 
πρόσκληση του Τμήματος το Συνέδριό μας στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας στην 
Καρδίτσα. Ήταν για μας πολύτιμη και πλούσια εμπειρία. Θαυμάσαμε το έργο 
που επιτελείται σιωπηρά μέρα και νύχτα ακόμη και τα Σαββατοκύριακα στο 
πρότυπο αυτό Τμήμα ΤΕΙ. Όσοι από μας επισκέπτονταν το Τμήμα για πρώτη 
φορά εντυπωσιάστηκαν από τις υποδομές, την οργάνωση, την τάξη, το 
παραγόμενο εκπαιδευτικό και εφαρμοσμένο έργο. 
Σας πληροφορούμε ότι τα μέλη της Ομοσπονδίας μας έχουμε το ΤΕΙ ως 
άμισθο σύμβουλό μας στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη 
δουλειά μας ανταγωνιζόμενοι από τα μεγαθήρια των Πολυεθνικών 
καταστημάτων, και το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω Τμήματος. Είναι 
το στήριγμά μας. Απ’ αυτούς επιμορφωνόμαστε με τα άρθρα τους, τις 
διαλέξεις τους, τις ημερίδες και τα Συνέδρια, από τότε που άρχισε να 
λειτουργεί το Τμήμα αυτό. Μάθαμε πρόσφατα ότι το Τμήμα αυτό 
αξιολογήθηκε από ξένους, εξωτερικούς αξιολογητές και έτυχε άριστης 
βαθμολογίας. Εξωτερικοί αξιολογητές χωρίς καμία ιδιοτελή σκοπιμότητα, 
είμαστε και εμείς που βιώνουμε τις δυσκολίες της παραγωγής επίπλων και 
ξυλοκατασκευών και βαθμολογούμε το Τμήμα Ξύλου και Επίπλου με άριστα.  
Εμείς, Κυρία Υπουργέ, δίνουμε τη μάχη και ματώνουμε καθημερινά στην 
παραγωγή, δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην 
πραγματική οικονομία του τόπου μας. Σας ζητάμε λοιπόν να στηρίξετε αυτό το 
Τμήμα και να το ενισχύσετε τώρα που παίρνετε δραστικά μέτρα για την 
Παιδεία.  
Οποιαδήποτε σκέψη για υποβάθμιση ή συγχώνευση ή μετακίνηση του 
Τμήματος από εκεί όπου με σκληρή δουλειά και θυσίες έχουν στήσει τα 
εργαστήριά τους οι Καθηγητές και το τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος 
αυτού, θα είναι τεράστιο λάθος. 
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