
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 17.12.2016 

Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας: Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της 

Σημαντική ημερίδα με θέμα την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα 

στις 16-12-2016 με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με το Δήμο 

Καλαμπάκας και το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ) του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Σινάνης, ο Γεν. Δ/ντής Δασών κ. 

Ηλίας Τσέλιγκας κ.α., ενώ συμμετείχαν με εισηγήσεις ο κ. Ιωάννης Κακαράς, Ομότιμος 

Καθηγητής ΤΕΙ, και ο κ. Σωτ. Καραστεργίου, Καθηγητής του τμήματος ΣΤΞΕ. Οι δύο 

εισηγητές παρουσίασαν τη μελέτη ανάπτυξης της εν λόγω βιομηχανίας που εκπονήθηκε 

ανιδιοτελώς από το τμήμα με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας της και την τεχνολογική 

αναβάθμισή της. Η μελέτη υλοποιήθηκε από τους Ι. Κακαρά, Σ. Καραστεργίου, Μ. 

Σκαρβέλη, Ι. Παπαδόπουλο, Γ. Νταλό, και κ. Βράκα. Αναδείχτηκε ότι επένδυση της τάξης 

των 340.000 ευρώ χρειάζεται για να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία η Κρατική Βιομηχανία 

Ξύλου της Καλαμπάκας και να προσφέρει υπηρεσίες όπως μέχρι σήμερα αλλά και πολλές 

νεότερες.  

Συμμετείχαν στην ημερίδα ο Πρόεδρος του τμήματος ΣΤΞΕ κ. Αντώνιος Καραγεώργος και ο 

καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης. Περίπου 300 άτομα παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή, 

στην οποία υπήρξαν τα ακόλουθα συμπεράσματα, α) η Κρατική Βιομηχανία είναι πάρα πολύ 

σημαντική για τη Θεσσαλία και θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης στην ευρύτερη 

περιοχή, β) η Κρατική Βιομηχανία Ξύλου της Καλαμπάκας είναι η μόνη που έχει απομείνει 

στο είδος της πλέον, από τις πέντε που λειτουργούσαν πριν από πολλά χρόνια, γ) το κόστος 

της συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι σχετικά μικρό, μια που γενικά τα μηχανήματα 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, δ) η Βιομηχανία Ξύλου 

μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά, με την συνεχή αρωγή του τμήματος ΣΤΞΕ με το οποίο σε 

θέματα έρευνας, πρακτικής άσκησης φοιτητών και εργασιών θα μπορούσε να υπάρξουν 

ευρεία πεδία συνεργασίας. Η ημερίδα έληξε στη 13.00 μμ το μεσημέρι και αφού 

προηγήθηκαν διάφορες τοποθετήσεις και ερωτήσεις προς το Προεδρείο. 

 



 

    

 


