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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων ,κ.Γαβρόγλου Κώστα, με τη διαμεσολάβηση της Βουλευτή Τρικάλων του Σύριζα , κα
Δριτσέλη Παναγιώτα, στα γραφεία του Υπουργείου.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων
Οδοντοτεχνιτών & Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου
Οδοντοτεχνιτών-Ν.Π.Δ.Δ., κ. Σαμαράς Θεόδωρος, η Πρόεδρος του τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ
Αθήνας, κα Τσόλκα Παναγιώτα, και ο Καθηγητής του τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας, κ. Γιαννικάκης
Σταύρος.
Η συνάντηση διενεργήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και όλοι οι συμμετέχοντες επιδοκίμασαν τη θετική
προοπτική που δημιουργείται για το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας στη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας &
Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκθέσαμε και αναπτύξαμε αναλυτικά διάφορα θέματα και πιθανές
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από συγχωνέψεις τμημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε σαφές ότι η ακαδημαϊκότητα που διαθέτει το τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας όπου
το κατατάσσει ήδη σε υψηλή θέση ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα ανά τον κόσμο, δεν μπορεί παρά να
αναβαθμιστεί σε καλύτερη κλίμακα, αυτό είναι και το ζητούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, πολιτική ηγεσία, επαγγελματικούς φορείς και φυσικά από το ίδιο το τμήμα.
Επιδόθηκε επίσης στον Υπουργό η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος.
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Από την πλευρά του ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση που σχετίζεται με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα συζητήσει με το κάθε τμήμα χωριστά τα θέματα επί της
διαδικασίας, ενώ επιβεβαίωσε την πάγια άποψη του Υπουργείου για την παραμονή του τμ.
Οδοντικής Τεχνολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης, ακολούθησε συζήτηση πάνω στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε επίπεδο Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
(επίπεδο εκπαίδευσης 5). Το κύριο ερώτημα ήταν στο «πως» θα μπορούσε να οργανωθεί η
εκπαίδευση των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών υπό την αιγίδα του τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας , γεγονός στο
οποίο οι συμμετέχοντες δήλωσαν την προθυμία τους να συνεργαστούν.
Τέλος, τέθηκε το θέμα συμμετοχής του τμ. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών των Δευτεροβάθμιων
Επαγγελματικών Σχολών στα τμήματα ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ για το έτος 2018.
Από την πλευρά μας, δηλώσαμε ότι καταρχήν κρίνουμε ως θετικές τις απόψεις του Υπουργού, αφού
ανταποκρίνονται στα αιτήματα του θέσαμε, και θα συνεχίζουμε να παλεύουμε αταλάντευτα και με
κάθε τρόπο για την αναβάθμιση της εκπαίδευση του κλάδου μας.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα που ψηφίστηκε από την με αρ. 20/3-11-17 Συνέλευση του
Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, για τη θέση του Τμήματός στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής.
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