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ΘΕΜΑ: Τµήµα ΤΕΙ- Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ
Αξιότιµοι Κύριοι

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας 
θα επιθυµούσαµε ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ -αντιπροσωπεύοντας περίπου 120 µέλη 
µας από όλη την χώρα να καταθέσουµε τις απόψεις µας και τη δυνατή υποστήριξή µας για το 
Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήµατος Καρδίτσας του 
ΤΕΙ Λάρισας. 

Το εν λόγω Τµήµα είναι νέο αφού ιδρύθηκε µόλις πριν 10 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια 
παρακολουθούµε, λόγω της σχετικής µε το αντικείµενο της δουλειάς µας, την πορεία και το έργο 
που παράγεται εκεί. Πρόκειται για ένα πρότυπο και άριστα οργανωµένο και στελεχωµένο Τµήµα 
ΤΕΙ, το οποίο παρέχει πολύ υψηλού επιπέδου τεχνολογική παιδεία στους αποφοίτους του,  οι οποίοι 
αποκαθίστανται επαγγελµατικά πριν ακόµα αποφοιτήσουν, όταν έρχονται στις µονάδες µας για 
πρακτική άσκηση και εκεί διαπιστώνουµε ότι βρήκαµε τον σχεδιαστή επίπλου, τον τεχνολόγο 
επίπλου και τεχνολόγο ξύλου που τόσα χρόνια ψάχναµε. 

Ο κόσµος του Ξύλου και Επίπλου στην Ελλάδα, του οποίου αποτελούµε ένα ζωτικό κοµµάτι, αφού 
ως Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ξυλείας εκπροσωπούµε 120 µέλη, παραγωγικές και εµπορικές 
επιχειρήσεις,  σας διαβεβαιώνει ότι το εν λόγω Τµήµα είναι πρότυπο, υψηλού επιπέδου, µε πλήρη 
οργάνωση των εργαστηρίων και στελεχωµένο µε άξιους επιστήµονες και τεχνικό προσωπικό που 
εργάζεται εντατικά και αποτελεσµατικά. Θα πειστείτε για την άποψή µας αυτή αν το επισκεφθείτε 
καθώς και τις άρτιες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων τους. 

Σας ζητάµε λοιπόν να µην πειράξετε το Τµήµα αυτό, ούτε να το µετακινήσετε, αλλά αντιθέτως να 
ενισχύσετε την προσπάθειά τους µε επί πλέον χρηµατοδότηση, κτίρια και οικόπεδο που χρειάζονται 
για να αναπτυχθούν. Σκεφθείτε ότι για να ιδρύσουν εργαστήρια έχουν κατασκευάσει µόνοι τους 
(στα πλαίσια των εργαστηριακών µαθηµάτων τους) τέσσερα προκατασκευασµένα κτίρια µε ξύλινο 
σκελετό -δωρεάν για το Δηµόσιο- όπου στεγάζουν εγκαταστάσεις για Εργαστήρια, Τεχνολογίας 
ξύλου, Δοµικών κατασκευών ξύλου, Συντήρησης επίπλου, Κατεργασίας µετάλλου!  Οι εργαζόµενοι 
στο Τµήµα καλύπτουν τεράστιες ανάγκες της αγοράς ξύλου και επίπλου, τόσο µε τους πτυχιούχους 
υψηλού επιπέδου που δίνουν στην αγορά µας αλλά και µε την ουσιαστική και συνεχή Τεχνολογική 

                          



και Επιστηµονική βοήθεια που παρέχουν στον κλάδο Ξύλου και Επίπλου στη χώρα µας.  Στο Τµήµα 
αυτό ο κλάδος µας βρήκε ένα στήριγµα και έναν δυνατό Σύµβουλο (που έλειπε για 40 χρόνια) που 
έχουµε ανάγκη και επίµονα ζητάγαµε από την Πολιτεία στην δύσκολη περίοδο που περνάµε. 

Σας επισηµαίνουµε µερικές από τις δραστηριότητες τους που επιβεβαιώνουν την άποψή µας:
Πέρα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο, σε συνεχή βάση όλα αυτά τα χρόνια 
οργανώνουν Ηµερίδες, Συνέδρια που εµείς τους ζητάµε, όπου αναλύονται προβλήµατα του κλάδου 
και παρουσιάζονται εισηγήσεις σε θέµατα τεχνολογίας και της πράξης. 
Συµµετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις και οργανώνουν συζητήσεις και εισηγήσεις σε επίκαιρα τεχνικά 
και επιστηµονικά θέµατα. Οργανώνουν επισκέψεις ενηµέρωσης σε κλαδικές εκθέσεις του 
εξωτερικού.
Συνεργάζονται µαζί µας για την επίλυση προβληµάτων παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, διακίνησης 
και εµπορίας προϊόντων µας µέσω µελετών και προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ 
Λάρισας.
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος που εργάζονται στις µονάδες µας έχουν υψηλό επίπεδο Τεχνολογικής 
Εξειδίκευσης σε ένα τοµέα που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν ειδικοί στην Ελλάδα. 
Έργα των Σπουδαστών και των Καθηγητών έχουν διακριθεί µε βραβεία σε εκθέσεις,  ακόµη και σε 
παγκόσµια έκθεση πολύ πρόσφατα (φέτος πήραν 1ο βραβείο στις ΗΠΑ στον σχεδιασµό!). 

Είχαµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε τις εγκαταστάσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου επανειληµµένα σε ηµερίδες, συνέδρια, διαλέξεις (η πιο πρόσφατη στις 
4-12-2010) και να διαπιστώσουµε και ως έχοντες άποψη λόγω επαγγέλµατος, όλα όσα παραπάνω 
σας εκθέσαµε. 

Σας συνιστούµε να κάνετε το ίδιο για να έχετε ιδία άποψη. Σας συνιστούµε επίσης να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.wfdt.teilar.gr) και να πάρετε την άποψη και άλλων σχετικών µε 
το αντικείµενο φορέων, όπως τις µεγάλες εταιρείες παραγωγής προϊόντων ξύλου (πριστήρια, 
µονάδες ξυλοπλακών κ.α.) αλλά και παραγωγής και εµπορίας επίπλων καθώς και ξυλοκατασκευών.

Υποστηρίξτε µε τις αποφάσεις σας το Τµήµα ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, 
γιατί το αξίζει και διότι έχει κάνει έργο και πρωτοπορίες αξιοζήλευτες για τα ΑΕΙ µας!

Διατελώντας µε τιµή,

Ο Πρόεδρος
Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου του

Πανελληνίου Συνδέσµου Ξυλείας

Γιάννης Αλµπάνης
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