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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Καθηγητή Παπαδόπουλου Ιωάννη,  

Προέδρου Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού  

 

Καλημέρα σε όλους/ες! 

Αγαπητοί μας συνάδελφοι, φοιτητές, ενεργοί πολίτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για 
τη σημερινή μεγάλη συμμετοχή όλων σας στην εκδήλωσή μας στον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Δασών που έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο (21 Μαρτίου).  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εκλεκτούς ομιλητές μας και τους φορείς συνδιοργάνωσης για την 
αμεσότατη θετική ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου 
& Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην υλοποίηση της σημερινής μας εκδήλωσης και 
προσωπικά: τον Πρύτανη του Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μαμούρη, τον κ. Ευάγγελο Γκουντούφα 
– Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κα Ρεβέκκα Μπατμάνογλου Προϊστάμενη Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, την κα Τσαγκάρη Κωνσταντίνα, Διευθύντρια 
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, την κα Ζωή Φτίκα, 
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας, Τους συναδέλφους Τρίγκα Μάριο και Καζόγλου Ιωάννη, τα μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής αλλά και τον τεχνικό του Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Γιάννη Τζιγγούρα που ανιδιοτελώς μας 
υποστηρίζει και σήμερα και όποτε χρειαστούμε τις υπηρεσίες του. 

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Πρύτανη του Παν/μίου Θεσσαλίας Καθηγητή Ζήση Μαμούρη και τον Αν. 
Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Ευάγγελο Γκουντούφα για τα όσα ενδιαφέροντα ανέφεραν στο χαιρετισμό τους και τα καλά τους 
λόγια για το Τμήμα μας. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο σε όλο τον κόσμο ότι περιβαλλοντικά προβλήματα και φαινόμενα 
όπως η κλιματική αλλαγή, θερμοκηπίου, αύξησης των εκπομπών CO2 κλπ οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στη μη ορθολογική διαχείριση και προστασία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων. Τις 
αρνητικές συνέπειες τις βιώνουμε όλοι μας (αύξηση θερμοκρασίας, λιώσιμο πάγων κλπ). 

Ολοένα και περισσότερες έρευνες (και δικές μας) αποδεικνύουν την αυξανόμενη τάση 
συνειδητοποίησης των πολιτών σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα της σημαντικότητας 
προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών ιδιαίτερα, αλλά και την 
έμπρακτη ενεργό συμμετοχή και συμβολή τους στο σκοπό αυτό.  

Σε πολλούς παρισταμένους στη σημερινή μας εκδήλωση είναι γνωστό ο σημαντικός ρόλος και το 
σπουδαίο έργο της Δασικής Υπηρεσίας που επιτεύχθηκε κατά τις δεκαετίες 1960-1980. Τις 
τελευταίες 10ετίες όμως η Πολιτεία σε γενικές γραμμές δεν στήριξε την Υπηρεσία αυτή, αφαίρεσε 
αρμοδιότητες, δεν την στελέχωσε και πολλά ακόμη, με αποτέλεσμα να έχει υποβαθμιστεί και κυρίως 
να μην υπάρχουν κίνητρα και καλή ψυχολογία, η εσωστρέφεια να μεγαλώνει ολοένα, η μεγάλη 
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γραφειοκρατία και η πολυνομία να δυσχεραίνουν το έργο της και πολλά ακόμη προβλήματα που θα 
τα αναφέρουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι στη συνέχεια και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.   

 

Ευτυχώς όμως υπάρχει ελπίδα καθώς όλοι οι σημερινοί παριστάμενοι από τις θέσεις διοίκησης που 
κατέχουν, νομίζω ότι έχουν θέσει προσωπικό τους στοίχημα να λύσουν χρόνια προβλήματα και να 
αναδείξουν σε μεγάλο βαθμό το ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας μας, να στηρίξουν 
έμπρακτα την αναβάθμιση των Υπηρεσιών και να αξιοποιήσουν τις θετικές συνέργειες με τα 
Πανεπιστήμια και την Έρευνα της Χώρας μας. 

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι 
είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2019 και δηλώνει παρών στην προσπάθεια αυτή και όχι μόνο! 

Έτσι από την πρώτη ημέρα προσπαθήσαμε όλοι μας στο Τμήμα αυτό να δομήσουμε ένα καινοτόμο 
5ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις 
διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, και να 
συμβαδίζει με τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δάση που θα μας 
μιλήσει αναλυτικά η κα Μπατμάνογλου στη συνέχεια.  

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα σύγχρονα μαθήματα και επιστημονικά πεδία, που 
περιλαμβάνονται στο Τμήμα μας, όπως: της Βιοοικονομίας, της διαχείριση βιομάζας και των 
οικοσυστημάτων, της Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων, της Κλιματικής Αλλαγής, της 
Αγροδασοπονίας, των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, της βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών 
περιοχών, της περιβαλλοντικής ηθικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αξιοποίησης των μη 
ξυλωδών δασικών προϊόντων, της προσαρμοζόμενη & συμμετοχικής διαχείρισης κά. 

Η ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο ΠΠΣ είναι να συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
κλασσικά πολύ σημαντικά αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης, με αυτά των επιστημών του 
ξύλου, του σχεδιασμού προϊόντων, της διοίκησης, της οικονομίας και της εισαγωγής σύγχρονης 
τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι πολλαπλά οφέλη για την 
επιστήμη, τους φοιτητές του, την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. 

Αξίζει να σημειωθούν ορισμένα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνση των επιστημών του ξύλου και 
του σχεδιασμού του Τμήματός μας, όπως τα παρακάτω: Συστήματα CAD-CAM-CAE, Σχεδιασμός 
Προϊόντων & Υπηρεσιών,  Συστήματα Παραγωγής, Συσκευασία, Ψηφιακής Κατασκευής, Σχεδιαστικά 
Προγράμματα, Μηχανές CNC, Βιομηχανικός Σχεδιασμός, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Συστήματα, 
Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα, Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης 
Πραγματικότητας, Μάρκετινγκ Προϊόντων, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, και πολλά ακόμη. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο να αναφερθούν εν συντομία ορισμένες δράσεις που 
πετύχαμε όλοι μαζί στο Τμήμα μας την τελευταία χρονιά αυτοδύναμης λειτουργίας του και μάλιστα 
εν μέσω πανδημίας του COVID-19, όπως: 

1. Θέσπιση βασικών αρχών, οράματος και δεοντολογίας του Τμήματος  

2. Αυτοδύναμη λειτουργία με πλήρεις κτιριακές εγκαταστάσεις 6.000 τμ σε έκταση 48.000 τμ 
με σύγχρονο εξοπλισμό αξίας  4.000.000 € περίπου διασφαλίζοντας έτσι την άρτια 
μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα 

3. Προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων, ώστε σήμερα το Τμήμα ΔΕΞΥΣ να αριθμεί δέκα 
επτά (17) μέλη ΔΕΠ τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ, τρία (3) μέλη ΕΤΕΠ και δύο (2) διοικητικούς 
υπαλλήλους, με θετικές προοπτικές να ενταχθούν και άλλα μέλη στο Τμήμα. 

4. Αυτοδύναμη λειτουργία δύο (2) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: α. 
«Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και 
β. «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιο-οικονομίας»  

5. Λειτουργία Προγράμματος Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών. Σήμερα το 
Τμήμα αριθμεί ήδη 14 υποψήφιους διδάκτορες. 

6. Σύσταση δέκα (10) νέων εργαστηρίων του Τμήματος και έχουν εκλεγεί Διευθυντές 
Εργαστηρίων σε επτά (7) ερευνητικά εργαστήρια. 

7. Έγκριση σχεδίου επαγγελματικών δικαιωμάτων των απόφοιτων του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 



 

 

Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/29.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου του 
Παν/μίου Θεσσαλίας. 

8. Επιτυχίες συμμετοχής σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα, 
όπως: URBACT, BRACKET, COST, ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, αλλά και μεγάλο αριθμό 
προγραμμάτων με επιχειρήσεις, μέσω του ΕΛΚΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας. Πολύ πρόσφατα 
με πρόταση του ΥΠΕΝ μέλη του Τμήματος ΔΕΞΥΣ συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Ελλάδας 
στο διεθνές forum συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, σε θέματα δασικών βιομηχανιών και εμπορίου. 

9. Διαρκής στήριξη επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου & επίπλου, αλλά και φορέων σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, βιοοικονομίας και άλλων συναφών 
αντικειμένων και πεδίων των Επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα μας. 

10. Σημαντική διεθνής αναγνώριση του Τμήματος μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.  

11. Έγκριση απονομής Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου 
(Integrated Master) στους αποφοίτους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και 
Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 241/30.10.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας λόγω 5ετούς 
διάρκειας σπουδών. Η σχετική απόφαση έχει αποσταλεί στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ως το 
πρώτο από τα νέα Τμήματα του Παν/μίου Θεσσαλίας. 

12. Λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος του νέου Ερευνητικού Ινστιτούτου Ξύλου – 
Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας 

13. Σύσταση επιτροπής για την υποβολή πρότασης ίδρυσης ξενόγλωσσου προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών. 

14. Καθορισμός διαδικασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών ΔΕΞΥΣ – και είμαστε σε συνεργασία 
με Δήμους, Δασικές Υπηρεσίες και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας  και ΥΠΕΝ για παραχώρηση εγκαταστάσεων και δασικών εκτάσεων για τη 
δημιουργία Πανεπιστημιακών Δασών. 

15. Ενισχύουμε την εξωστρέφειά μας κι έτσι το Τμήμα μας με την πολυσχιδή δράση του, 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, όπως ενδεικτικά: Αφιέρωμα στην Εφημερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Συνέντευξη στην ΕΡΤ1,  Ραδιοφωνική συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, συνέντευξη στο 
κανάλι ACTION24 στην εκπομπή ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ με τον έγκριτο δημοσιογράφο κ. Δημήτρη 
Τάκη, Ειδικό 2ήμερο αποκλειστικό αφιέρωμα στην εκπομπή ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΡΤ3 
και αρκετά ακόμη. 

16. Τέλος, αρκετοί θα ενθυμούνται ίσως ότι πριν από 1 χρόνο περίπου το Τμήμα μας 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον και μας επισκέφτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Χώρας, μαζί 
με την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων (2 φορές) ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε 
χαρακτηριστικά: «Είναι ένα τμήμα το οποίο σήμερα έχει κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
και τα οποία νομίζω ότι είναι εμφανή με το που περνάει κανείς τις πόρτες του κτιρίου 
αυτού». 

 

Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε το έργο μας με μεγάλη αγάπη, πάθος και όρεξη για δημιουργία, και 
ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαρίστανται και πρωτίστως τη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και Υπουργεία, Φορείς, Υπηρεσίες, όπως οι σημερινοί 
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο 
τον κόσμο, Δήμους, δημοσιογράφους, ΜΜΕ, απλούς πολίτες, τους φοιτητές μας και πολλούς φίλους 
του Τμήματος, χτίζοντας σχέσεις win-win.  

Κλείνοντας το χαιρετισμό μου αυτό, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες της διαδικτυακής 
μας αυτής εκδήλωσης και να αξιοποιήσετε όλοι οι συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες 
και με χαρά σας καλούμε μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες με τον COVID-19 να μας επισκεφτείτε 
στις εγκαταστάσεις μας στην Καρδίτσα και να μας γνωρίσετε ακόμη καλύτερα! 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


