
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

 

Με την απόφαση για την ίδρυση τομέων από την Διοικούσα Επιτροπή  του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (Συνεδρίαση 11/12-06-2018- 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D5%CE%9E46%CE%9C9%CE%9E%CE%97-

1%CE%9E%CE%A0?inline=true ) στην οποία ρητά αναφέρεται η σύσταση πέντε (5) 

τομέων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστήμων: α)Αισθητικής και Κοσμητολογίας, 

β)Ακτονολογίας και Ακτινοθεραπείας, γ)Ιατρικών Εργαστηρίων, δ)Οδοντικής 

Τεχνολογίας, ε)Οπτικής και Οπτομετρίας, καθώς και το πρόγραμμα και ο τίτλος 

σπουδών που θα φέρει ο φοιτητής κατά την αποφοίτηση του ολοκληρώνεται η 

διαδικασία για τη σύσταση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστήμων όπως την 

προβλέπει ο Ν.  4521/2018,  Φ.Ε.Κ.  38/2-03-2018 τ. Α ́) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

Η διαδικασία για την εισαγωγή στο ΠΔΑ θα είναι η εξής:  

Στο μηχανογραφικό θα επιλέγεται η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής - Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων.  

Μετά το τρίτο (3) εξάμηνο θα δηλώνεται μια (1) από τις πέντε (5) κατευθύνσεις 

στην οποία επιθυμεί να ακολουθήσει και τέλος όπως ρητά αναφέρει η απόφαση στο 

πτυχίο θα αναγράφεται Πτυχίο  «Βιοϊατρικών  Επιστημών,  με  Κατεύθυνση  :  

Οδοντικής Τεχνολογίας».  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα είναι ίδια με αυτά που μέχρι σήμερα 

ισχύουν και η προσπάθεια η δική μας μαζί με τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας, κ. 

Γαβρόγλου θα είναι η αναβάθμιση τους.  

Συνάδελφοι,  

Από την πρώτη ανακοίνωση μας αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(http://www.poeo.gr/0010000288/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF

%81%CF%89%CF%83%CE%B7-2017.html ) αναφέραμε αυτά τα οποία σήμερα 

αποτελούν μια πραγματικότητα:  

- Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων 

- Πέντε (5) κατευθύνσεις  

- Τρία (3) εξάμηνα κοινά μαθήματα κορμού  

- Πέντε (5) εξάμηνα μαθήματα κατεύθυνσης 

• Απόσπασμα της ανακοίνωσης 

«Συνάδελφοι, 

Το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μετεξελίσσεται σε Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, με τίτλο Βιοϊατρικές Επιστήμες – Κατεύθυνση Οδοντικής 

Τεχνολογίας (Biomedical in Sience of Dental Τechnology). 

Το νέο πανεπιστημιακό τμήμα έγινε εφικτό με τη συνεργεία των Τμημάτων της 

ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και 

Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής - 

Οπτομετρίας. 



Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων εμπλουτίζονται και αναβαθμίζονται 

μέσα από το νέο πρόγραμμα σπουδών,  με την παρέμβαση του Υπουργείου όπου 

αυτό δεν μπορεί να συμφωνηθεί…» 

Δεν σας κρύβω ότι η Διοικούσα Επιτροπή με διάφορες δικαιολογίες και επιστημοσύνες (θα 

βρείτε κάποιες και στην εισήγηση του κ. Οικονόμου) προσπάθησε να ανατρέψει τη 

συμφωνία που είχε επιτευχτεί ανάμεσα στους Προέδρους των Τμημάτων , στην Πρύτανη 

και στην Κοσμήτορα του πρώην ΤΕΙ, στους συνδικαλιστικούς φορείς και στον Υπουργό 

Παιδείας. Η έντονη αντίδραση όμως της Προέδρου του Τμήματος, των καθηγητών, των 

φοιτητών αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων κατάφεραν να αποτρέψουν τις 

όποιες σκέψεις από την αρχική συμφωνία για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τμημάτων. 

(http://www.minedu.gov.gr/news/32102-13-12-17-me-synainesi-proxora-to-sxedio-gia-

to-panepistimio-dytikis-attikis ) 

Είμαστε περήφανοι που η «Οδοντική Τεχνολογία» αποτελεί κατεύθυνση σε τμήμα 

πανεπιστημίου, δηλαδή στην ανωτάτη βαθμίδα εκπαίδευσης, με ένα αναβαθμισμένο 

πρόγραμμα σπουδών ούτως ώστε οι απόφοιτοι να έχουν όλα τα εφόδια που τους 

χρειάζονται για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας από όποια θέση αυτοί επιλέξουν.  

Στόχος μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του Τμήματος.  

Στις προτεραιότητες μας είναι  η πρόσληψη  οδοντοτεχνιτών καθηγητών, η αυξημένη 

χρηματοδότηση από το κράτος στο τμήμα, η δημιουργία μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

πάνω στην ειδικότητα και πολλά άλλα που πρωταρχικό στόχο θα έχουν την αναβάθμιση 

σε όλα τα επίπεδα. 

Η ΠΟΕΟ διεκδικεί την ισοτίμηση των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής. Πιστεύουμε ότι τα πτυχία στο ίδιο επίπεδο (κατηγορία 6) και με ίδια 

επαγγελματικά δικαιώματα θα έπρεπε να είναι ισότιμα. Υπάρχει άλλωστε και το 

προηγούμενο άλλων σχολών που μετά την αναβάθμιση τους τα πτυχία ισοτιμήθηκαν.  

Συνάδελφοι,  

Έχει κατηγορηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, και ειδικά ο πρόεδρος, πριν την ψήφιση του νόμου 

αλλά και μετά με χαρακτηρισμούς όπως «πουλημένοι, τσιράκια των οδοντιάτρων, 

τσουτσέκια, υποκριτές, τραγικοί, άσχετοι, αμόρφωτοι, ψεύτες, ότι εξυπηρετούμε ύποπτα 

συμφέροντα, ότι η ειδικότητα εξαιτίας μας θα υποβαθμιστεί, ότι δεν θα ισχύει η άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, ότι καταργήθηκαν οι ειδικότητες και τα επαγγελματικά 

δικαιώματα, καθώς και δεκάδες άλλα …».  

Όπως μπορείτε και μόνοι σας να διαπιστώσετε τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, παρά μόνο 

οι ευσεβείς πόθοι κάποιων. 

Η ΠΟΕΟ, όπως διαχρονικά έχει αποδείξει, στέκεται δίπλα στα προβλήματα των 

συναδέλφων. Δεν διαχωρίζει τον κλάδο και με ανιδιοτέλεια αλλά και γνώση , προωθεί 

τα συμφέροντα όλων των οδοντοτεχνιτών με γνώμονα την εξύψωση του κλάδου.  

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανείς το δικαίωμα να 

πανηγυρίσουμε για την ένταξη της Οδοντικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, καθώς και για τη σύσταση του Πανελληνίου Συλλόγου 

Οδοντοτεχνιτών-ΝΠΔΔ, που έχει φέρει ένα κλάδο στο απόγειο της θέσης του στην 

κοινωνία.  


