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Σήμερα  7  Φεβρουαρίου 2013  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13:00, στο εργαστήριο 
«Οργανολογίας και Κατασκευών» του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της 
ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Αθήνας συνεδρίασε η  Έκτακτη  Συνέλευση του Τμήματος με 
πρόεδρο τον Προϊστάμενο του τμήματος κ. Κανδαράκη Ιωάννη, Καθηγητή, και με 
παρόντα τα παρακάτω μέλη: 
 
Βεντούρα  Ερρίκο 
Κάβουρα  Διονύσιο 
Σπυρόπουλο  Βασίλειο 
Καλλέργη  Μαρία  
Φούντο  Γεώργιο 
Βαλαή  Ιωάννη 
Ασβεστά  Παντελεήμονα 
Γκλώτσο  Δημήτριο 
Καλατζή  Ιωάννη 
Καλύβα  Νεκτάριο 
Λιαπαρίνο  Παναγιώτη 
 
Δεν παρέστησαν  οι  παρακάτω: 
 
Πατσαβούδη  Ευαγγελία 
Λούντος  Γεώργιος 
Ξηρουχάκης  Γεώργιος 
Τζαβαλάς  Θεόδωρος  
 
 
Δεν παρέστησαν οι  εκπρόσωποι των σπουδαστών. 
 
Καθήκοντα Γραμματέως της Γ.Σ. άσκησε η Θειακού Καλλιόπη, υπάλληλος του 
Ιδρύματος κλάδου ΤΕ διοικητικού λογιστικού, προϊσταμένη της Γραμματείας 
Τμήματος. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας  η Γ.Σ.  εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού 
θέματος: "Σχέδιο «Αθηνά»". 
 
 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ενημερώνει τα μέλη της  Συνέλευσης  για  διάφορες 
κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει στα πλαίσια του  Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». 
……………… 
 
Μετά  από  ΕΚΤΕΝΉ διαλογική συζήτηση   ΟΜΟΦΩΝΑ  ψηφίστηκε η ανάγκη  
αυτοδυναμίας του τμήματος όπως φαίνεται  παρακάτω: 
 
 
 
  



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ι.Ο. ΤΟΥ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Τ.Ι.Ο.) του ΤΕΙ Αθήνας πρέπει να 
παραμείνει πλήρως αυτοδύναμο για τους εξής λόγους: 
 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του 

Τμήματος εργάζεται, εδώ και πέραν της 25ετίας,  σε δημόσιους οργανισμούς και 
ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο ακριβώς πάνω στον τίτλο σπουδών τους, καθώς η 
απορροφητικότητα του Τμήματος από την αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή. Η όποια 
συγχώνευση του Τμήματος θα έχει αρνητικές συνέπειες στα επαγγελματικά 
δικαιώματα των εργαζομένων αποφοίτων του, τα οποία θα χαθούν εν μια νυκτί.  

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: Η άμεση σχέση του αντικειμένου 
σπουδών του Τμήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποδεικνύεται και από 
την ύπαρξη της ειδικότητας στους οργανισμούς των νοσοκομείων και αντίστοιχων 
εργαζόμενων (μήπως θα έπρεπε να γίνει αλλαγή και των οργανισμών;). 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ»: Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Τμήμα να ενταχθεί σε 
κανένα από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τον σχεδιασμό του σχεδίου Αθηνά για 
συγχωνεύσεις, ούτε από άποψη αριθμού προσωπικού, ούτε από άποψη βάσης 
εισακτέων, ούτε από άποψη επιπέδου προσωπικού, ούτε από το εξειδικευμένο του 
αντικειμένου. Ειδικά για το τελευταίο, σημειώνεται ότι σε πλειάδα Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού* υπάρχει ακριβώς το ταχέως αναπτυσσόμενο τα τελευταία χρόνια 
επιστημονικό αντικείμενο με τον τίτλο που έχει ήδη εγκριθεί από την Γ.Σ. του ΤΕΙ 
Αθήνας, δηλ. Βιοϊατρική Τεχνολογία, το οποίο και θεραπεύει το Τμήμα. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Επίσης, όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών αυτό καθ’ 
εαυτό δεν μπορεί να συμπιεστεί στα πλαίσια μιας κατεύθυνσης, καθ’ όσον μαθήματα 
άμεσα σχετιζόμενα με το αντικείμενο ξεκινούν να διδάσκονται ήδη από το 2ο εξάμηνο 
(Ιατρική Φυσική, Υπολογιστική Ανάλυση Ιατρικών και Βιολογικών Δεδομένων κλπ). 
Σημειώνεται ότι 20 εκ των 40 συνολικά μαθημάτων του Τμήματος (δηλαδή το 50% του 
Προγράμματος Σπουδών του) είναι μαθήματα που ανήκουν αποκλειστικά στο πεδίο 
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τα οποία δεν διδάσκονται σε άλλα Τμήματα. Τυχόν 
συγχώνευση του Τμήματος θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε εκτεταμένο περιορισμό και 
σημαντικότατη αλλοίωση του αντικειμένου και του διεπιστημονικού χαρακτήρα των 
σπουδών του. 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ολοκληρώθηκε το 
2011 με εξαιρετικά αποτελέσματα για το Τμήμα. Η έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 
αναφέρει τη σπουδαιότητα και πληρότητα του αντικειμένου σπουδών του Τμήματος 
και την τεράστια πρόοδο που έχει επιτελέσει, και σε κανένα σημείο της έκθεσης δεν 
γίνεται λόγος για την ανάγκη συγχώνευσής του. 

 
* Π.χ. σε 49 Πανεπιστήμια μόνο στις ΗΠΑ: http://www.bme-bmet.com/2008/09/07/list-of-accredited-
biomedical-engineering-programs/ 
 



 
 
Στο σημείο αυτό  λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 
 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
 
 
Ιωάννης  Κανδαράκης               Καλλιόπη  Θειακού                
 
 

Βεντούρας   Ερρίκος 
Κάβουρας   Διονύσιος 

Σπυρόπουλος   Βασίλειος 
Καλλέργη   Μαρία  
Φούντος   Γεώργιος 
Βαλαής  Ιωάννης  

Ασβεστάς    Παντελεήμονας 
Γκλώτσος   Δημήτριος 
Καλατζής   Ιωάννης 
Καλύβας   Νεκτάριος 

Λιαπαρίνος   Παναγιώτης 
 


