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    ΠΡΟΣ: 
     Υπουργό Παιδείας  
     Καθηγητή κ. Αρβανιτόπουλο  
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ για το προτεινόμενο "Τμήμα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Δασικού Περιβάλλοντος", στο σχέδιο "Αθηνά" 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ 
 
Το Τμήμα ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου εδρεύει στην 
Καρδίτσα και ανήκει στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας. Το 
Τμήμα, όπως κατέδειξε η πρόσφατη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ 
Λάρισας είναι ένα από τα πιο δυναμικά και πιο παραγωγικά σε έργο τμήματα 
του Ιδρύματος, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστηριακό-ερευνητικό 
εξοπλισμό, ενώ στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητα νέα κτίρια 3.000 τ.μ. Υπηρετούν 
στο Τμήμα μας 16 μέλη ΕΠ-ΕΡΔΙΠ-ΕΤΠ, με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη! 
Δείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.wfdt.teilar.gr/ 
 
Το Τμήμα μας είναι μοναδικό στα ΑΕΙ της χώρας και διαπραγματεύεται τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα, γνωστικά αντικείμενα του σχεδιασμού επίπλου 
(furniture design) και ξυλοκατασκευών, της τεχνολογίας ξύλου (wood 
technology) και της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, με γνώμονα την 
οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. 
 
Είναι ένα Τμήμα ΤΕΙ που βρίσκεται δίπλα στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 
Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών. Είναι ένα Τμήμα Σχεδιαστικό και 
Τεχνολογικό.  
 
Με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζουμε την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μας και ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ στα 
προτεινόμενα του Σχεδίου «Αθηνά», που αφορούν το Τμήμα μας. 
 



Το Τμήμα μας ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ έχει με το "Δασικό Περιβάλλον" που 
προτείνεται στο Σχέδιο «Αθηνά», ως όρος στον τίτλο μας. 
 
Για να ενημερωθείτε για το Τμήμα μας και τις δράσεις και δραστηριότητες μας, 
δείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php  
 
 
Εκτιμούμε τη μέγιστη προσοχή σας στο θέμα αυτό, και ζητάμε την 
αποκατάσταση της αδικίας που γίνεται εις βάρος του Τμήματος. 
 
 
Εκ μέρους του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) 
 
Διατελώντας με τιμή, 
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