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Το παρόν άρθρο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ» στις 

24.2.2010 

 

Αναβάθµιση του Πανεπιστηµίου µας 

Αναβάθµιση Προσόντων των Πτυχιούχων του 

Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη 

Βιοϊατρική του Πανεπιστηµίου µας 
 

Γράφει η Γεωργία Μπράλιου, PhD* 

 

Το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία, λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια και έχει ήδη 

βγάλει τους πρώτους πτυχιούχους. ∆ιστακτικοί όµως, ως προς το τι θα κάνουν, ήταν µόνο µέχρι 

πρότινος. Μετά τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις οι απόφοιτοι του Τµήµατος  απέκτησαν 

αδιαµφισβήτητα και πλήρως καθορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα Επιστήµονα Πληροφορικής. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. 

Ιστορικό Ίδρυσης. Το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας ιδρύθηκε το 2003 µε έδρα τη 

Λαµία. Η ίδρυσή του αποσκοπεί αφενός µεν στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της 

Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφετέρου δε στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών 

και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το Τµήµα Πληροφορικής µε 

Εφαρµογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 και δέχεται περίπου 60 

φοιτητές το χρόνο. Είναι ένα τµήµα πρωτοποριακό στον τοµέα των Εφαρµοσµένων Επιστηµών 

διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τόσο στο τοµέα της Πληροφορικής όσο και στον τοµέα της 

Βιοϊατρικής.  

Αναγκαιότητα Ίδρυσης Το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι το 

πρώτο τµήµα στην Ελλάδα που έχει ως στόχο όχι µόνο να συµµετάσχει και να συµβάλει στις 

εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής αλλά και να θεραπεύσει σύγχρονα ζητήµατα τεχνολογίας 

και εφαρµογών της επιστήµης της Πληροφορικής σε άλλες επιστήµες αιχµής όπως στη Βιοϊατρική, 

Βιοτεχνολογία και Μοριακή Βιολογία. Το περιεχόµενο και η φυσιογνωµία του προγράµµατος 

σπουδών έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες επιστηµονικές ανάγκες 

που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και των πεδίων Εφαρµογής της σε διεθνές 

επίπεδο. Στόχος του Τµήµατος είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

Υποδοµή Τµήµατος. Πέρα από το αµφιθέατρο-κόσµηµα 300 θέσεων, το Τµήµα διαθέτει 

σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισµένες µε συστήµατα παρουσιάσεων 

(υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κλπ). Τα εργαστήρια υπολογιστών είναι εξοπλισµένα µε 

πολλαπλούς σταθµούς επεξεργασίας πολυµέσων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και 

την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων µε αυξηµένες απαιτήσεις επεξεργασίας σηµάτων-
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πολυµέσων (βίντεο-εικόνα). Το Τµήµα διαθέτει υπολογιστικά συστήµατα υψηλής απόδοσης και το 

απαραίτητο λογισµικό για τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθηµάτων, όπως, για παράδειγµα, οι 

προσοµοιώσεις βιολογικών συστηµάτων και η ανάλυση ιατρικών εικόνων. Οι φοιτητές κάνουν 

κάποια µαθήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο της Λαµίας ενώ σύντοµα αναµένεται να λειτουργήσει 

και το εργαστήριο Βιολογίας. Στα εργαστήρια του Τµήµατος εκπονούνται και οι υψηλής στάθµης 

πτυχιακές εργασίες των τελειοφοίτων σε θέµατα, όπως υποστήριξη της διάγνωσης στην 

καρδιολογία ή γενετική επιδηµιολογία του σακχαρώδους διαβήτη. Επιπλέον, το Τµήµα 

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική έχει (συν)διοργανώσει έναν αριθµό 

ηµερίδων/εκδηλώσεων, που διεξήχθηκαν µε µεγάλη επιτυχία, ανοικτών στο ευρύ κοινό, 

συµµετέχοντας έτσι ενεργά στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της Λαµίας. 

Πτυχιούχοι του Τµήµατος - Επαγγελµατικά δικαιώµατα. Στόχος του Τµήµατος 

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι η προετοιµασία επιστηµόνων Πληροφορικής 

ικανών να συνεισφέρουν ουσιωδώς στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και των 

Εφαρµογών της σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.  

Έτσι λοιπόν οι απόφοιτοι του Τµήµατος συµπεριλαµβάνονται στον κλάδο της 

Πληροφορικής σύµφωνα µε την εγκύκλιο για το Π∆ 44/2005 και το παράρτηµα Γ'. 

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 39 του Νόµου 3794/09, οι απόφοιτοι του Τµήµατος 

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική κατέχουν τα προσόντα διορισµού σε θέσεις 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 

Όπως δηλώνεται από το άρθρο 2 του Π.∆. 44/2009 (Φ.Ε.Κ. 58 Α'), οι απόφοιτοι έχουν την 

ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά µε δραστηριότητες όπως µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 

υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και 

πιστοποίηση στους επιστηµονικούς τοµείς: 

α) του υλικού και λογισµικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,  

β) της πληροφορικής,  

γ) των συστηµάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρµογών 

διαδικτύου  

δ) των συστηµάτων και εφαρµογών, γραφικών, επεξεργασίας σηµάτων, επεξεργασίας εικόνας και 

επεξεργασίας οµιλίας 

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική µπορούν:  

1. να διδάξουν στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (ειδικά για τη δηµόσια απαιτείται 

επιτυχία σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ) 

2. να εργαστούν ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε κλασικούς αλλά και σε 

αναδυόµενους χώρους 
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3. να πραγµατοποιήσουν δικές τους επιχειρηµατικές δραστηριότητες ως ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

4. να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο  

5. και τέλος να εκπονήσουν σχετική διδακτορική διατριβή µε πρωτότυπη συνεισφορά σε 

σχετικό επιστηµονικό αντικείµενο που θα επιλέξουν 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι ειδικά εκπαιδευµένοι για να 

καλύψουν τις ανάγκες Πληροφορικής στα Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας και 

γίνεται προσπάθεια για την κατοχύρωση και αυτού του προνοµιακού δικαιώµατος. 

Συµπερασµατικά. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι µετά τις τελευταίες νοµικές πράξεις του κράτους, 

τα πτυχία του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι πια πολύ 

ανταγωνιστικά και η αξία τους στην αγορά έχει αναβαθµιστεί. Αναµένεται δε να παρουσιαστεί 

υψηλή απορροφητικότητα των πτυχιούχων σε θέσεις εργασίας. Εξαιτίας των παραπάνω, και 

ιδιαίτερα εξαιτίας της δυνατότητας διορισµού των αποφοίτων, µέσω ΑΣΕΠ, στη δηµόσια 

εκπαίδευση, αναµένεται να παρατηρηθεί αυξηµένη ζήτηση του Τµήµατος από τους υποψηφίους και 

κατ’ επέκταση αύξηση της βάσης εισαγωγής. Μέχρι σήµερα, ο αριθµός φοιτητών που 

παρακολουθούν και τελικά αποφοιτούν ήταν γενικά µικρότερος από τον αρχικό αριθµό 

εισαχθέντων. Αυτή η κατάσταση οφειλόταν κατά πρώτον στο ότι κάποιοι φοιτητές ξαναέδιναν 

εξετάσεις για να περάσουν σε άλλο τµήµα µε περισσότερο κατοχυρωµένα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα. Κατά δεύτερον, η χαµηλή βαθµολογία πρόσβασης έδινε τη δυνατότητα να εισάγονται 

πολλοί φοιτητές τέκνα τρίτεκνων/πολύτεκνων και κατόπιν ως δικαιούχοι µετεγγραφής να φεύγουν 

προς αντίστοιχα τµήµατα άλλων πόλεων. Τώρα όµως, η αναµενόµενη αύξηση στη βαθµολογία 

πρόσβασης θα σταµατήσει αυτή την «αιµορραγία» φοιτητών και θα οδηγήσει στην αύξηση όχι 

µόνο του αριθµού των ενεργών φοιτητών αλλά και του επιπέδου σπουδών. Παράλληλα δε, θα 

βοηθήσει γενικότερα την Πληροφορική Εκπαίδευση στη Ελλάδα λόγω του ότι θα περιοριστεί ο 

υδροκεφαλισµός των Μητροπολιτικών Τµηµάτων Πληροφορικής. Φαίνεται ότι πιο πολλοί, σε 

σχέση µε τις άλλες χρονιές, Λαµιώτες γονείς θα βγουν κερδισµένοι µιας και πιο πολλοί Λαµιώτες 

υποψήφιοι θα επιλέξουν να εισαχθούν στο Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική 

που βρίσκεται στον τόπο τους.   

 

* Η κα Μπράλιου είναι Χηµικός και ∆ιδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας. Εργάζεται ως επισκέπτης 

επιστήµονας στη βαθµίδα του λέκτορα στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, στο Τµήµα 

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική 

 

 

 


