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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με την συμμετοχή πολλών ατόμων από τον χώρο της βιομηχανίας ξύλου, 

μηχανικών, αλλά και σπουδαστών του Τμήματος ολοκληρώθηκε την 

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου η  Ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ - 

ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.   

Παρόντες ήταν και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων κος Μάκης Δαυιδόπουλος, ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κος Βύρων Παππάς ενώ την 

Ημερίδα χαιρέτησε με επιστολή της και η Βουλευτής του Σύριζα κα 

Παναγιώτα Βράντζα. 

Την ημερίδα ξεκίνησε ο Καθηγητής του Τμήματος  Δρ. Γεώργιος Νταλός  

που οργάνωσε την Ημερίδα που καλωσόρισε τους καλεσμένους ομιλητές 

και το κοινό. Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος  

Αναπληρωτής Καθηγητής κος Καραγεώργος Αντώνιος που έκανε μια 

σύντομη ανασκόπηση της συμβολής του Τμήματος στη βιομηχανία. 

Τις ομιλίες ξεκίνησε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιωάννης Παπαδόπουλος με 

θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων με Win-Win Συνέργειες και 

Δικτυώσεις». Κατά την διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε πολύ 

ενδιαφέροντα στοιχεία από τον κλάδο του ξύλου επίπλου κατά την διάρκεια 
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της κρίσης ενώ ανέλυσε με λεπτομέρειες τις δυνατότητες για win-win 

συνεργασίες και την δυναμική των Cluster. 

Στη συνέχεια μίλησε ο κ.  Ευστράτιος Ζαφείρης - Γενικός Γραμματέας 

Βιομηχανίας με θέμα «Φόρουμ Βιομηχανίας – Η Βιομηχανική Πολιτική την 

περίοδο 2016-2020 και οι Δράσεις Εφαρμογής» όπου εξήγησε το όραμα 

της πολιτείας για το μέλλον της βιομηχανίας στη χώρα μας. Αφιέρωσε 

βέβαια και χρόνο για να μιλήσει για τις θετικότατες εντυπώσεις του για την 

συμβολή του Τμήματος στις βιομηχανίες του κλάδου. 

Ακολούθησε ο κ.Νίκος Τσίμας–Ειδικός Σύμβουλος Αναπλ.Υπουργού 

Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Προγράμματα ΕΣΠΑ της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας» όπου παρουσίασε αναλυτικά τα 6 προγράμματα 

που θα διαχειριστεί η ΓΓ Βιομηχανίας. 

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο κος κ.Πέτρος Σταυρόπουλος – Ειδικός 

Σύμβουλος Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που παρουσίασε μια ακόμη 

εναλλακτική για την βοήθεια των νέων επιχειρήσεων στην ομιλία του με 

θέμα «Η Σημασία των STARTUPS στην Υλοποίηση της Νέας Βιομηχανικής 

Πολιτικής» 

Από την πλευρά του Υπουργείου έκλεισαν οι ομιλίες με τον κ.Γιώργο 

Φρυσαλάκη – Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας & 

Νέων Τεχνολογιών με την ανάπτυξη του θέματος «Ο Ρόλος της Καινοτομίας 

στην Υλοποίηση της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής»  

Ακολούθησε από την πλευρά της βιομηχανίας  η ομιλία του κ. Αντώνη 

Καραγιάννη - Δ. Σύμβουλος της εταιρείας XL Furniture Antonis με θέμα  

“Η δραστηριότητα και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης στη διάρκεια της 

κρίσης” όπου με πολύ γλαφυρό τρόπο ανέλυσε την πορεία των 

βιομηχανιών του κλάδου στα χρόνια της κρίσης και τα σοβαρά προβλήματα 

που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από το κοινό στους ομιλητές που 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την πορεία και τα προβλήματα που 

παρουσίασαν τα παλιά προγράμματα όσο και για λεπτομέρειες εφαρμογής 

των νέων προγραμμάτων που θα προκηρυχτούν  



 

Παρόλο τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες την παράσταση έκλεψε η κα Δώρα 

Αλευρή Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ Βιομηχανίας με την οξυδέρκεια της και 

τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκε με τους συνομιλητές της. 

Ακολούθησε ξενάγηση του ΓΓ Βιομηχανίας και των συνεργατών του στις 

εγκαταστάσεις του τμήματος όπου και παρουσιάστηκε ο σύγχρονος 

εξοπλισμός του Τμήματος από τους Καθηγητές Αντώνη Καραγεώργο και 

Ιωάννη Ντιντάκη. Οι εντυπώσεις που απεκόμισαν οι καλεσμένοι ήταν 

άριστες και δεσμεύτηκαν να είναι αρωγοί του Τμήματος σε κάθε τους 

προσπάθεια. 

 

 

  

  



 

  

 

 

  

  



 

 

  

 

 

 


