Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθηνάς εδώ και 40 περίπου χρόνια παρέχει
εξειδικευμένους επαγγελματίες για την πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας των οφθαλμών.
Μέσα από συνεχείς αναβαθμίσεις, αλλαγές και βελτιώσεις του προγράμματος σπουδών και της
υλικοτεχνικής υποδομής του, κατάφερε από το 2011, έπειτα από εξωτερική αξιολόγηση από
ομάδα Ευρωπαίων και Αμερικανών ειδικών επιστημόνων, να ενταχθεί στο 6ο επίπεδο σπουδών
(Bachelor) και ήδη από το 2014 λειτουργεί και αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Το γνωστικό αντικείμενο της Οπτικής και Οπτομετρίας είναι πανεπιστημιακού επίπεδου σε όλη
την Ευρώπη. Σε όλες τις ακαδημαϊκές κοινότητες της Ευρώπης είναι ένα τμήμα που διατηρεί
την αυτονομία του λόγω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων γνώσεων αλλά και της άμεσης
επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν οι απόφοιτοι σε επιχειρήσεις οπτικών ειδών αλλά
και σε οφθαλμιατρικές κλινικές. Σε αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
για οικονομικούς λόγους στο παρελθόν (2008 Manchester Univ. ; 2011 London City Univ.) το
τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας παρέμεινε αυτοδύναμο και δεν συγχωνεύτηκε με άλλα
τμήματα, όπως για παράδειγμα συνέβη με τα τμήματα Μαιευτικής-Νοσηλευτικής (University of
Manchester).
Επίσης από το Σεπτέμβριο του 2017 θα εκπληρώνει και τον όρο της αυτοδύναμης στελέχωσης
από 8 μέλη Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού μετά την πρόσφατη εκλογή Οφθαλμιάτρου
Επίκουρου Καθηγητή. Το τμήμα λόγω της υψηλής και εξειδικευμένης γνώσης που προσφέρει σε
συνδυασμό της μέχρι τώρα εξαιρετικής απορρόφησης αποφοίτων, επιλέγεται «συνειδητά» από
πολλούς υποψήφιους φοιτητές και δεν προσφέρεται ως ειδικότητα στα ΕΠΑΛ . Το τμήμα χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής από τη διοίκηση, γιατί είναι ένα τμήμα που έχει εξαίρετες σχέσεις με τους
Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους με οικονομική και επιστημονική συνεργασία σε
οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων . Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αποστολής του
διοργανώνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 κύκλους αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων «Δια
Βίου Μάθησης» για τους αποφοίτους του.
Συνεργάζεται εκπαιδευτικά και επιστημονικά στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus
αποκλειστικά με ομοειδή πανεπιστημιακά τμήματα του ευρωπαϊκού χώρου ανταλλάσσοντας
φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Στα πλαίσια του Ιατρείου του ΤΕΙ Αθήνας, το τμήμα έχει εξοπλίσει με συσκευές τελευταίας
τεχνολογίας και στελεχώσει με καθηγητές του τμήματος, Οπτομέτρες και Οφθαλμιάτρους
«Κλινική Οπτομετρικού Ελέγχου» προσφέροντας δωρεάν πρωτοβάθμια οφθαλμολογική
φροντίδα στους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος.
Στο Τμήμα λειτουργεί θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο στο γνωστικό επιστημονικό πεδίο
της «Οπτικής Μετρολογίας», γεγονός που δίνει προοπτικές συνεργασίας επάνω σε επιστημονικά
και τεχνολογικά θέματα με την εγχώρια βιομηχανία οπτικών υλικών και συστημάτων.

Η διατήρηση της αυτονομίας του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας και του τίτλου σπουδών
του θα δώσει τη δυνατότητα για τη συνεχή βελτίωση του και την σταθερή παροχή
επαγγελματιών πρωτοβάθμιας οφθαλμικής φροντίδας που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας και συμβάλλοντας στη μείωση υγειονομικών δαπανών.

