
 

Συνέντευξη του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη, του Τμήματος ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & 
Επίπλου, στον δημοσιογράφο κ. Ευθυμίου της εφημερίδας «Πρωινός Τύπος» της Καρδίτσας (21-11-2010). 

 

 
 
Κύριε Καθηγητά, σε τι ποσοστό οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου βρίσκουν σήμερα αφενός εργασία και αφετέρου είναι σε θέση να τη διατηρήσουν; 
 
Κύριε Ευθυμίου: η βαθιά οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά όλους τους τομείς της οικονομίας, 
συνεπώς και τον κλάδο ξύλου και επίπλου. Τα εργασιακά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της 
επικαιρότητας καθημερινά, ενώ πολλές επιχειρήσεις σταματούν τη λειτουργία τους και εκατοντάδες 
εργαζόμενοι βρίσκονται χωρίς δουλειά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που την βιώνουμε, δεν μπορεί να την 
αμφισβητήσει κανείς και  πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία και ως Πολιτεία.  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας κατείχαν 
ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και σε μεγάλο 
ποσοστό, και μάλιστα πολλοί πτυχιούχοι έβρισκαν δουλειά πριν τη λήψη του πτυχίου. Η σημερινή κρίση έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος, και αυτό είναι ως 
ένα βαθμό απολύτως φυσιολογικό. Πρόσφατη έρευνα τον Ιούνιο 2010, από καθηγητές στο Τμήμα έδειξε ότι 
το ποσοστό επαγγελματικής απασχόλησης των τελειόφοιτων σπουδαστών μας είναι περίπου στο 60%, 
ποσοστό αρκετά καλό σε σχέση με τελειόφοιτους άλλων τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, και φυσικά 
αν συνυπολογίσει κανείς ότι η κρίση έχει πλήξει και τις ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου και 
επίπλου, όπου παρατηρείται σημαντική μείωση των πωλήσεων. Το ακριβές ποσοστό απασχόλησης των 
τελειόφοιτων μας θα το γνωρίζουμε στις 13-12-2010, ημέρα της ορκωμοσίας των νέων αποφοίτων μας -στην 
οποία και σας προσκαλούμε- και θα σας δώσουμε τότε όλα τα στοιχεία που θα έχουμε. 

Ποιά είναι η κατάσταση σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας; 

Τους τελευταίους 2-3 μήνες, η κατάσταση στην αγορά είναι αλήθεια ότι έχει χειροτερεύσει, αρκετές 
επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση, μερικές έκλεισαν ή οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία. Ένας αριθμός αποφοίτων 
μας έμεινε χωρίς δουλειά τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ο αριθμός τους, κατά την άποψή μου, εκτιμάται σε 
περίπου 30-40 αποφοίτους. Πιστεύουμε ότι από την επόμενη χρονιά η κατάσταση θα βελτιωθεί. Η κρίση 
είναι και μια ευκαιρία για αλλαγές! Υπάρχουν ενδείξεις στην αγορά -τις προάλλες επισκεφτήκαμε μια 
επιχείρηση ξύλινων κατασκευών στη Χαλκίδα- που δείχνουν κάποια σημάδια ανάκαμψης σε ορισμένα 
παραγωγικά πεδία, ευελπιστούμε, ότι εντός του 2011 η κατάσταση θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται. 

Αλήθεια, επιτρέψτε μου την ερώτηση: τι μέλλον μπορεί να έχει ένα Τμήμα Ξύλου και Επίπλου όταν 
σταδιακά οι παραγωγικές μας επιχειρήσεις μετατρέπονται σε εμπορικές και εισαγωγικές; 
 
Κύριε Ευθυμίου, δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί αυτό η ελληνική κοινωνία, αλλά γενικότερα οι πτυχιούχοι 
των ΤΕΙ, σε πολλές ειδικότητες, αποτελούν σε σημαντικό ποσοστό την ραχοκοκαλιά της όποιας σημερινής 
παραγωγικής Ελλάδας! Τεχνολόγους χρειάζεται η χώρα μας και πολλές από τις επιχειρήσεις μας. Βέβαια, 
έχετε δίκιο· είναι δεδομένο ότι η μετατροπή των παραγωγικών επιχειρήσεων σε εμπορικές έχει καταστροφικές 
συνέπειες στην οικονομία μας, τις οποίες και βιώνουμε ως κοινωνία. Από το 1980 και μετά παρατηρείται στη 
χώρα μας μια συνεχής αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών και της παραγωγής γενικότερα. 
Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό και στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Είναι θέμα της Πολιτείας να 
στηρίξει την εγχώρια παραγωγή και να αποτρέψει το καταστροφικό αυτό φαινόμενο. Πάντως και η 
παγκοσμιοποίηση έχει παίξει ένα μέγιστο αρνητικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, αλλοίμονο για το μέλλον του 
τόπου αυτού και των παιδιών μας, αν περιορίζαμε ή καταργούσαμε την Τεχνολογική Εκπαίδευση στη 
λογική ότι κάποιες παραγωγικές επιχειρήσεις μετατρέπονται σε εμπορικές. Αυτό θα ήταν ένα ακόμη 
λιθαράκι στη λαθεμένη πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. 



 

Αλήθεια σήμερα οι επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου αναζητούν από το Τμήμα πτυχιούχους σας; 
 
Η ζήτηση που υπάρχει για τους αποφοίτους μας έχει μειωθεί πολύ, αλλά υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας, 
παρά την κρίση και το Τμήμα μας διατηρεί ιστοσελίδα, όπου γίνεται επικαιροποιημένη καταχώρηση της 
ζήτησης που υπάρχει. Η ιστοσελίδα αυτή είναι η ακόλουθη: http://www.wfdt.teilar.gr/positions.php -oι θέσεις 
εργασίας τελευταία αφορούν κυρίως θέσεις στον προγραμματισμό εργαλειομηχανών σε παραγωγικές μονάδες, 
θέσεις στο σχεδιασμό επίπλου, την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλων και αρκετές θέσεις 
στις πωλήσεις προϊόντων και σε παραγωγικές και σε εμπορικές εταιρείες. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν επιχειρήσεις που για πολλούς λόγους (οικονομικούς, φθηνότερες πρώτες ύλες, 
παγκοσμιοποιημένη αγορά, αθρόες εισαγωγές) εγκαταλείπουν ή μειώνουν την παραγωγή και μετατρέπονται 
σε εισαγωγικές ή/και εμπορικές επιχειρήσεις.  
 
Πιστεύετε ότι το Τμήμα σας έχει κάτι το ξεχωριστό και μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές 
που θα φέρει ο λεγόμενος «Καλλικράτης» στα Παν/μια και τα ΤΕΙ της χώρας μας; 
 
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Ιωάννη Κακαρά, ο 
οποίος υπήρξε και ο οραματιστής αυτού του εγχειρήματος, αν σκεφτούμε ότι όλη η χώρα για 30-40 χρόνια δεν 
είχε ένα τμήμα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Μέχρι σήμερα -και με στοιχεία του Υπουργείου μας αλλά και 
του ίδιου του ΤΕΙ Λάρισας- επιτυγχάνει την αποστολή του και υποστηρίζει ποικιλοτρόπως τους κλάδους του 
ξύλου και επίπλου. Το ίδιο το ΤΕΙ Λάρισας θεωρεί το Τμήμα μας μέσα στα τρία πιο δυναμικά και πιο 
ενεργά τμήματα του Ιδρύματος. Πρόσθετα δίνει στην αγορά εξειδικευμένα στελέχη-πτυχιούχους που κανένα 
άλλο τμήμα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν μπορεί να παρέχει. Είναι το μοναδικό σε όλη τη χώρα και δεν 
θα πρέπει να το λησμονούμε. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η εξωτερική αξιολόγηση. Η έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης που έγινε από 4 έγκριτους επιστήμονες του εξωτερικού (Καναδάς, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία) 
είναι πολύ θετική και κατατάσσει το Τμήμα μας πολύ υψηλά και εκπαιδευτικά και τεχνολογικά, τονίζοντας 
βέβαια και αρκετά σημεία στα οποία μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση. Η έκθεση αξιολόγησης 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (www.adip.gr) και μπορούν όλοι να την μελετήσουν. 
 
Σας θυμίζω, καθαρά για λόγους ενημέρωσης, ότι το Τμήμα μας σήμερα υποστηρίζει όλα τα κομμάτια της 
ελληνικής οικονομίας -και της παραγωγής και του εμπορίου- που έχουν συνάφεια με το ξύλο ή το έπιπλο ή τις 
ξυλοκατασκευές: αναφερόμαστε χαρακτηριστικά: στο σχεδιασμό νέων επίπλων και ξυλοκατασκευών (με 
στόχο το ελληνικό design), τις επιχειρήσεις ξύλου, ξύλινων κουφωμάτων (πορτών-παραθύρων), πατωμάτων, 
τις μονάδες συγκολλημένων προϊόντων και γενικότερα των ξυλοκατασκευών όπως και προκατασκευασμένων 
σπιτιών, ξύλινων κατασκευών υπαίθρου, παιδικών χαρών και πολλά άλλα. Πρόσθετα και στους κλάδους των 
πωλήσεων και του marketing σε πολλά προϊόντα ξύλου και κυρίως επίπλων, όπως και της διακόσμησης από 
ξύλο. Να επισημανθεί τέλος, ότι ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων μας έχοντας αποκτήσει ουσιαστικές 
γνώσεις στο Τμήμα ανοίγει δική του επιχείρηση ή απασχολείται στην οικογενειακή του επιχείρηση στους 
κλάδους ξύλου & επίπλου. Μην ξεχνάτε ότι το 40% των παιδιών που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στο 
Τμήμα μας είναι παιδιά επιχειρηματιών και βιοτεχνών του ελλαδικού και του κυπριακού κλάδου ξύλου και 
επίπλου. Κατόπιν των παραπάνω, ναι, θεωρώ ότι το Τμήμα μας είναι ξεχωριστό και μοναδικό. 
 
Ακούγονται πολλά σενάρια για τα Τμήματα ΤΕΙ τελευταία, θεωρείτε ότι θα κλείσει το Τμήμα σας ή θα 
αλλάξει μορφή γενικότερα το Παράρτημα Καρδίτσας; 
 
Το Τμήμα ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου θεωρείται από τρίτους ως ένα από τα 
καλύτερα τμήματα ΤΕΙ της χώρας μας, συνεπώς, πώς να κλείσει; Αν και σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείς να 
αποκλείσεις τίποτα… Μόνο σας τονίζω ότι η ελληνική αγορά η ίδια έχει ανάγκη το Τμήμα από πολλές 
απόψεις, βλ. τροφοδότηση με ειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογική υποστήριξη, τήρηση κανόνων και 
προδιαγραφών, προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία που αφορά τα δομικά προϊόντα ξύλου κ.α. Επίσης κι 
από οικολογικής άποψης -σήμερα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερο ξύλο στη ζωή 
μας (το πιο οικολογικό, ζεστό και με αισθητική υπεροχή και το πιο ανανεώσιμο υλικό στον πλανήτη!), να 
χρησιμοποιήσουμε το ξύλο σε περισσότερες κατασκευές. Έτσι πρέπει: πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερο 
τσιμέντο, λιγότερο πλαστικό, λιγότερο αλουμίνιο, λιγότερα συνθετικά προϊόντα!  



 

Επιπρόσθετα και από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος -όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.- 
όπου καμπάνιες ευρείας κλίμακας γίνονται για χρήση περισσότερου ξύλου σε όλες τις εφαρμογές που θα 
συμβάλουν πραγματικά στην πράσινη ανάπτυξη και οικονομία. Αρκεί αυτό να γίνεται με σωστό τρόπο και με 
ορισμένους κανόνες της τεχνολογίας, και εκεί είναι που το Τμήμα μας έπαιξε και θα συνεχίσει με δυναμικό 
τρόπο να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο υποστηρίζοντας επιχειρήσεις, απλούς πολίτες, τοπικές κοινωνίες 
(δήμους, περιφέρειες) αλλά και οργανισμούς της Πολιτείας όπως Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ΕΛΟΤ, 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και επιμέρους φορείς 
και επαγγελματικές οργανώσεις του ξύλου και του επίπλου.  
 
Επίσης πιστεύω ότι ορισμένα τμήματα ΤΕΙ που έχουν κορεσμένα γνωστικά αντικείμενα, που δεν τα «θέλει» η 
αγορά ή/και επαναλαμβάνονται 3 και 5 φορές (διάσπαρτα τέτοια τμήματα στη χώρα), αναγκαστικά θα πρέπει 
να κλείσουν ή να συγχωνευτούν. Ξέρετε αυτή είναι η θέση μου, όχι τώρα, αλλά από το έτος 2006 που την 
διατύπωσα και δημόσια. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου για να υπάρξει ένα «νοικοκύρεμα» 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως το δικό μας το Τμήμα δεν μπορεί 
να κλείσει -το θεωρώ απίθανο- και να μην ανησυχεί η τοπική κοινωνία· άλλωστε το όνομα της Καρδίτσας έχει 
ταυτιστεί με ένα Τμήμα ΤΕΙ ξύλου και επίπλου και είναι γνωστό σε πανελλήνια κλίμακα. Για το Παράρτημα 
Καρδίτσας εδώ στο ΤΕΙ, δεν γνωρίζω τι θα γίνει με τα άλλα 3 τμήματα, που το καθένα έχει και 
«ιδιαιτερότητες» αλλά η πρόβλεψή μου, η προσωπική, είναι ότι εδώ στο ΤΕΙ από τα υπάρχοντα 4 
τμήματα θα μείνουν τελικά μόνο τα δύο. Συνεπώς, ναι πιστεύω ότι θα αλλάξει μορφή το Παράρτημα 
Καρδίτσας.  
 
Τέλος, κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και την προσοχή σας στα θέματα αυτά 
που αφορούν τόσο το Τμήμα μας όσο και τα ΤΕΙ γενικότερα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Παράρτημα Καρδίτσας (ΤΕΙ Λάρισας) 
 


