
Το Τµήµα ΤΕΙ Ξύλου & Επίπλου της Καρδίτσας 
 

Ένα Τµήµα για σίγουρη επαγγελµατική αποκατάσταση ! 
* ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΣΘΟΥΣ 
 

 
 

Υπάρχουν άραγε σήµερα Σχολές στα ΑΕΙ της χώρας µας που µπορούν να προσφέρουν 
θετικές προοπτικές όσον αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων; Ναι 
υπάρχουν, αυτή είναι η απάντηση. Συγκεκριµένα υπάρχουν νέα τµήµατα µε σύγχρονη 
εργαστηριακή και ηλεκτρονική υποδοµή, νεόδµητα κτίρια και µάλιστα σε αντικείµενα 
ενδιαφέροντα που ανήκουν σε «νέες» ειδικότητες µε µεγάλη ζήτηση στην αγορά. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του 
ΤΕΙ Λάρισας µε έδρα την Καρδίτσα (τηλ. 24410 28.499, website: www.wfdt.teilar.gr) και 
ο προϊστάµενός του Αν. Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος τονίζει ότι «οι πτυχιούχοι 
µας, οι οποίοι µέχρι σήµερα ανέρχονται στους 180, έχουν αποκατασταθεί επαγγελµατικά 
στην ελληνική και την κυπριακή αγορά του ξύλου και  επίπλου όπου σταδιοδροµούν µε 
επιτυχία». Το παραπάνω είναι το βασικό συµπέρασµα που εξάγεται και από έρευνα των 
καθηγητών Ι. Παπαδόπουλου και Γ. Μαντάνη (του έτους 2007), όπου διαπιστώνονται τα 
ανωτέρω, που είναι πολύ θετικά και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην από τους 
σηµερινούς µαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου. 

 
Σχεδιασµός καρέκλας από σπουδαστή µε χρήση 

Η/Υ στο υπερσύγχρονο εργαστήριο CAD του Τµήµατος. 
 

Το Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου άρχισε να λειτουργεί για 
πρώτη φορά αυτοδύναµα το 2002 και είναι το µοναδικό Τµήµα στην Ανώτατη 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας. Το Τµήµα µε γνώµονα την οικονοµία, το σεβασµό 
στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή έχει ως αποστολή «να προάγει την ανάπτυξη 
και τη µετάδοση των γνώσεων της επιστήµης και της τεχνολογίας του ξύλου, της 
τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασµού επίπλου µε τη 



διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές άρτια 
τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστηµονική και επαγγελµατική 
αποκατάσταση και καταξίωση των πτυχιούχων». Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πτυχιούχοι 
του Τµήµατος από το Νοέµβριο του 2005 έχουν κατοχυρωµένα µε Προεδρικό διάταγµα 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατά τους.  

Το Τµήµα στεγάζεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Παρ/µα Καρδίτσας, όπου 
από πλευράς υποδοµών, σπουδαστικών εστιών, εστιατορίων και βιβλιοθηκών, ο 
σπουδαστής συναντά ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. 
Κατά δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδη, στην πρόσφατη 
επίσκεψή του στην Καρδίτσα, «το Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου είναι ένα από τα 5 καλύτερα και πιο οργανωµένα τµήµατα στο χώρο των ΤΕΙ, 
το οποίο βρίσκεται σε στενή επαφή µε την ελληνική παραγωγή και πράξη!». Στο Τµήµα 
λειτουργούν σήµερα τα εργαστήρια τεχνολογίας ξύλου, ποιοτικού ελέγχου, τεχνολογίας 
παραγωγής επίπλου, τεχνικού σχεδίου, σχεδιασµού επίπλου µε Η/Υ (CAD), βιοµηχανικού 
σχεδιασµού, µηχανικής κατεργασίας ξύλου, τεχνολογίας & συντήρησης ξυλοκατασκευών 
και εφαρµοσµένου µάρκετινγκ - οικονοµίας & διοίκησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα στην ιστοσελίδα www.wfdt.teilar.gr  

 


