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Στο «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης» προτείνεται αλλαγή του ονόματος του Τμήματος «Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου» σε «Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 

Δασικού Περιβάλλοντος». Πρόκειται για μια ριζική και αντιεπιστημονική αλλαγή του 

ονόματος, που βέβαια οδηγεί σε αλλαγή  του προγράμματος σπουδών, του 

επαγγελματικού προφίλ των πτυχιούχων, της εργαστηριακής υποδομής και του 

διδακτικού προσωπικού. Μέχρι τώρα και επί 14 χρόνια βγάζαμε πτυχιούχους 

«Σχεδιαστές και Τεχνολόγους ξύλου & επίπλου», τώρα θα βγάζουμε «Σχεδιαστές 

Τεχνολόγους ξύλου – ειδικούς στο δασικό περιβάλλον;». Τι ειδικότητα θα είναι αυτή, 

τι ανάγκες θα καλύψει, ποιος υποψήφιος θα την επιλέξει; 

 

Το τεράστιο ερώτημα που προκύπτει είναι ΓΙΑΤΙ γίνεται αυτή η αλλαγή και ποιες 

θα είναι οι συνέπειές της αν πραγματοποιηθεί; Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Με την 

προτεινόμενη αλλαγή ενοποιούνται δύο μεγάλα γνωστικά αντικείμενα: 

 

1. Το τεράστιο αντικείμενο του Ξύλου –Επίπλου- Ξυλοκατασκευών, στο οποίο 

κυριαρχούν: ο Σχεδιασμός Επίπλου, η τεχνολογία Επίπλου και Ξύλινων 

Κατασκευών (δηλ. κουφωμάτων, στεγών, πατωμάτων, ξύλινων κατοικιών, 

κατασκευών εξωτερικού χώρου) και η τεχνολογία των προϊόντων που 

παράγονται από το ξύλο (πάνω από 2.000 προϊόντα). Όλα τα εργαστήρια του 

Τμήματος, το επιλεγμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το πρόγραμμα 

σπουδών υπηρετούν αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ο υπογράφων, 

πρωτοστατώντας στην ίδρυση του Τμήματος από το 1998, κατέληξα στο 

συνδυασμό αυτό μετά από μελέτη επί δύο χρόνια, καταγράφοντας τα 

δεδομένα της ελληνικής αγοράς και αντίστοιχων Τμημάτων  Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Έλαβα επίσης υπόψη τις γνώμες όλων των 

ειδικών επιστημόνων που είχαν άποψη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι «το 

πάντρεμα» του ξύλου με το έπιπλο και τις ξυλοκατασκευές, ήταν μεγάλη 

επιτυχία για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Οι πτυχιούχοι Σχεδιαστές 

Επίπλου και Τεχνολόγοι Ξύλου απορροφώνται από την αγορά και καλύπτουν 

τις ανάγκες του κλάδου.  

2. Το τεράστιο αντικείμενο του Δασικού Περιβάλλοντος, το οποίο αναφέρεται 

στα Δασικά Οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα του δάσους, την 

αειφορική διαχείριση, την εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους, τα 

δασοτεχνικά έργα  κ.α.). 

 

 



Τα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν κοινά σημεία, δεν μπορεί να 

ενοποιηθούν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, δεν μπορεί να διαμορφώσουν ένα 

επαγγελματικό προφίλ στους πτυχιούχους μας. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, δηλ. τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι δηλώνουν ότι 

θα εγκαταλείψουν το Τμήμα, αν γίνει η αλλαγή αυτή. ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, δηλ. τους Βιομηχάνους - Βιοτέχνες ξύλου – επίπλου, 

τους εμπορευόμενους τα προϊόντα ξύλου και επίπλου. 

 

- Χρειάσθηκαν 12 χρόνια εντατικής δουλειάς, και αρκετά εκατομμύρια Ευρώ 

για να δημιουργηθεί το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 

Επίπλου στην Ελλάδα. Με τη δράση του έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Η 

αγορά και η κοινωνία το αποδέχθηκαν γιατί κάλυψε ένα μεγάλο κενό, γιατί ο 

κλάδος ξύλου και επίπλου καλύπτει τις ανάγκες του σε εκπαιδευμένο 

προσωπικό και έχει ένα μόνιμο σύμβουλο. 

- Τα Τμήματα ΤΕΙ ιδρύονται και λειτουργούν με κατάλληλα προγράμματα για 

να παρέχουν τεχνολογική παιδεία στους φοιτητές, ώστε να καλύπτουν τις 

ανάγκες της ελληνικής αγοράς και της κοινωνίας. Δεν ιδρύονται για να 

καλύπτουν ανάγκες των διδασκόντων  και ανάγκες των πόλεων στις οποίες 

εδρεύουν.   

- Η σχεδιαζόμενη αλλαγή είναι στην ουσία μια ωρολογιακή βόμβα στα 

θεμέλια του Τμήματος. Θα διώξει τους φοιτητές που σήμερα σπουδάζουν  

στο Τμήμα από την Καρδίτσα. Δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι, που 

καλούνται αυτή την περίοδο να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τα 

Τμήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που να θέλουν να 

σπουδάσουν τα δύο αυτά εντελώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Δεν 

υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλο Τμήμα με τέτοιο πολύπλοκο και 

σύνθετο αντικείμενο σπουδών.        
- Δυο λόγια για το Τμήμα Δασοπονίας. Η μετακίνησή του Τμήματος 

Δασοπονίας στο Καρπενήσι είναι λαθεμένη ενέργεια. Τα προβλήματα ωστόσο 

της Δασοπονίας στη χώρα μας υπάρχουν εδώ και χρόνια και οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι πτυχιούχοι των τριών Τμημάτων ΤΕΙ και των δύο Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου δεν απορροφώνται από την Δασική Υπηρεσία και την 

αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί η ασκούμενη δασική πολιτική από τα μέσα της 

10ετίας του 80 είναι στην ουσία εγκληματική, γιατί συνειδητά και σταδιακά 

υποβαθμίζει, συρρικνώνει και καταργεί την δασοπονία στην πράξη. Τα 

ελληνικά δάση δεν διαχειρίζονται, δεν προστατεύονται, δεν γίνονται 

αναδασώσεις, Έκλεισαν όλα τα δασικά φυτώρια και έγιναν τεράστιες 

εισαγωγές κυπαρισσιών για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων. Η 

ασκούμενη δασική πολιτική υποβαθμίζει ουσιαστικά τα πτυχία των 

Δασοπόνων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να διορισθούν. Άρα βάζει 

ταφόπλακα σε όλα τα Τμήματα Δασοπονίας. Αυτή δυστυχώς είναι η ωμή 

πραγματικότητα που αφορά την πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ειδικότητα 

που πραγματεύεται τα δασικά οικοσυστήματα.    
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