
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Επιπλοξυλουργός   Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Νέες καταναλωτικές συνήθειες για προϊόντα ποιότητας με 
λειτουργικότητα και χαμηλό κόστος

Αυξανόμενη χρήση ανακυκλούμενων υλικών, υπολειμμάτων 
κατεργασίας και οικολογικών πρώτων υλών

Προσαρμογή σε επιχειρησιακές λειτουργίες φιλικές προς το 
περιβάλλον για την επιβίωση σε αναδυόμενες αγορές

Καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα μηχανολογίας, σχεδιασμού 
και προώθησης προϊόντων (marketing)

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Ο επιπλοξυλουργός ασχολείται με την επεξεργασία και 
αξιοποίηση του ξύλου για την κατασκευή επίπλων και την 
δημιουργία ξύλινων κατασκευών. 

Σημαντικές ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του κλάδου 
αποτελούν η δυνατότητα κατοχύρωσης του επαγγέλματος και η 
επέκταση της χρήσης του ξύλου στην ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων. Απειλές, ωστόσο εντοπίζονται κυρίως στο ασαφές 
θεσμικό πλαίσιο για τις πρώτες ύλες από ξύλο και τα προϊόντα 
του και στον έντονο ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
εσωτερικού και εξωτερικού, από τρίτες όμορες χώρες, με την 
εισαγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους.

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Διακοσμητής

#ικανοποίηση πελατών     
 #οικονομικά προϊόντα      
#ποιότητα 
#μίνιμαλ σχεδίαση       

#υπολείμματα κατεργασίας ξύλου       
#ανακυκλούμενα έπιπλα        
#οικολογικές πρώτες ύλες      
#επαναχρησιμοποίηση    
#κυκλική οικονομία       

#πράσινη επιχείρηση    
#προστασία περιβάλλοντος         
#οικολογικά υλικά      
#ανακύκλωση   
#επαναχρησιμοποίηση 

#ειδικά προγράμματα CAD/CAM     
#μηχανές CNC         
#αυτοματοποίηση     
#ηλεκτρονικό εμπόριο 
#συστήματα ελέγχου               

Στιλβωτής 
επίπλων Ταπετσιέρης

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Πολιτιστικές & 
Δημιουργικές 
Βιομηχανίες

Υλικά - 
Κατασκευές



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Γνώση τεχνολογιών προϊόντων ξύλου και 
συναφών υλικών 
❷ Ικανότητα μηχανικής κατεργασίας ξύλου 
και προϊόντων του 
❸ Γνώση τεχνολογιών κατασκευής επίπλου/
Προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις    
❹ Εφαρμογές βαφών, βερνικιών και 
λούστρων στο ξύλο   
❺ Γνώσεις και εφαρμογές σχετικά με την 
ποιότητα ξύλου - Ξυλογνωσία  
❻ Επιδεξιότητα στην χρήση εργαλείων 
επεξεργασίας ξύλου  

❶ Βασικές αρχές τυποποίησης, 
πιστοποίησης προϊόντων από ξύλο     
❷ Προσαρμογή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και σωστή διαχείριση των υλικών 
❸ Παρακολούθηση νέων δεδομένων 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
προσαρμογή με τις νέες απαιτήσεις   
❹ Βασικές γνώσεις ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίων

❶ Τεχνική ικανότητα στην επιμετάλλωση    
❷ Βασικές γνώσεις τεχνολογίας ξήρανσης 
ξύλου σε κλιβάνους-Εφαρμογή 
❸ Εξοικείωση και εφαρμογές της 
τεχνολογίας κατασκευής αθλητικού 
εξοπλισμού  
❹ Βασικές αρχές τυποποίησης, 
πιστοποίησης προϊόντων από ξύλο 
❺ Εξοικείωση και εφαρμογή ηλεκτρονικών 
μορφών κατασκευής, διαφήμισης και 
διακίνησης των προϊόντων O
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Επιπλοξυλουργού είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Επιπλοξυλουργός   


