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ΘΕΜΑ : Στήριξη της ειδικότητας Οδοντοτεχνικής στη ∆ευτεροβάθµια  Εκπαίδευση 

 
 
 Εν όψει των επικείµενων αλλαγών στη ∆ευτεροβάθµια Τεχνική  Εκπαίδευση που 
αφορούν στη δηµιουργία του Τεχνολογικού Λυκείου ,θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε 
την αναγκαιότητα της επανένταξης  της ειδικότητας Οδοντοτεχνικής στο νέο τύπο 
λυκείου, αφού βάσει της προηγούµενης µεταρρύθµισης η ειδικότητά µας είχε ενταχθεί 
στις ΕΠΑΣ ( επαγγελµατικές σχολές). 
 
 Θεωρούµε αυτονόητο πως εφόσον υπάρχει η ειδικότητα στην Ανώτατη 
Τεχνολογική Εκπαίδευση  (ειδικότητα Οδοντικής Τεχνολογίας –Τ.Ε.Ι Αθήνας) ,θα πρέπει 
να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους µαθητές της δευτεροβάθµιας  κατόπιν 
εξετάσεων ,µε σκοπό τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους µε τη διεύρυνση του 
γνωστικού τους αντικειµένου και των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων .Οι µαθητές 
προερχόµενοι από τεχνικά σχολεία της δευτεροβάθµιας ,έχουν αποκτήσει µία πρώτη 
γνώση και ειδίκευση πάνω στην Οδοντοτεχνική και είναι από τους πλέον 
συνειδητοποιηµένους φοιτητές , αφού η επιλογή τους για την ειδικότητα έχει γίνει από 
νωρίς εκεί. Προτείνουµε δε, αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση µε εισαγωγικές πανελλήνιες εξετάσεις από το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο στην 
ειδικότητα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. 
 
 Παράλληλα, η συνέχιση της ειδικότητας µας στη δευτεροβάθµια τεχνική 
εκπαίδευση , εξυπηρετεί  και κοινωνικές ανάγκες .Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα φοίτησης στη δευτεροβάθµια µε πτυχίο κ επαγγελµατικά δικαιώµατα 
ανάλογα του επιπέδου εκπαίδευσής τους. Η αγορά εργασίας  έχει  ανάγκη τόσο από 
αποφοίτους των ΑΤΕΙ , όσο και από αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
 Η Οδοντοτεχνική είναι µία συνεχώς εξελισσόµενη ειδικότητα που ακολουθεί µε 
ταχύτατους ρυθµούς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια 
αναβάθµισης της εκπαίδευσης γνωρίζοντας και την πορεία της ειδικότητάς µας στην 
Ευρώπη, θεωρούµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ειδικότητά µας να ενταχθεί  στο Νέο 
Τεχνολογικό Λύκειο.  
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