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 Αθήνα, 18/07/2013 

 Α.Π.: 8934 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Υπουργό  Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κ. Αρβανιτόπουλο  Κων/νο 
  
Υφυπουργούς Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κ. Γκιουλέκα  Κων/νο και 
κ. Κεδίκογλου Σ. 
  
ΚΟΙΝ. 
1. Υπουργείο Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας Ι. 
2. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης, κ. Μητσοτάκης Κ. 
3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Βρούτσης Ι. 
4. Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Μιχελάκης Ι. 
5. Υπουργείο Υγείας  κ. Γεωργιάδης Σπ. 
6. ΓΣΕΒΕΕ 
7. Κόµµατα (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ∆ΗΜΑΡ, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Έλληνες) 
  
 
ΘΕΜΑ: «∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 
 
 
Ο Σύλλογος της Αθήνας µετά την αιφνιδιαστική απόφαση για κατάργηση 46 από 110 ειδικότητες, 
ανάµεσα τους και η ειδικότητα του βοηθού οδοντοτεχνίτη, στην ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση, διαµαρτύρεται και επισηµαίνει ότι: 
 
Το Υπουργείο Υγείας χωρίς πρότερη συνεννόηση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως και η 
οµοσπονδία µας, και χωρίς ίχνος σχεδιασµού, καταργεί την ειδικότητα του οδοντοτεχνίτη που 
λειτουργεί επιτυχώς στις ∆ηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές εδώ και χρόνια. Τονίζει δε, ότι η ειδικότητα 
µας σχετίζεται µε την στοµατική υγεία και γενικότερα την σωµατική διότι αλληλοσυνδέονται. 
 
Τα εργαστήρια µας λοιπόν δεν µπορούν να στελεχωθούν από ανειδίκευτους υπαλλήλους που δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος µας. Από τον Σεπτέµβριο του 2013, οι 
µαθητές του ∆ηµόσιου Εκπαιδευτικού Συστήµατος δεν θα µπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν την 
ειδικότητα του βοηθού οδοντοτεχνίτη. Οι 46 καταργηθείσες ειδικότητες απορροφούσαν δεκάδες 
χιλιάδες µαθητές και είναι φανερό ότι η απόφαση αυτή έχει σχέση µε την πάγια απαίτηση της τρόικας 
για µείωση τον δηµόσιου τοµέα, κάτι που βρίσκει σύµφωνη και την Κυβέρνηση, και κάνουν από 
κοινού ένα µεγάλο δώρο στις ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης να καλύψουν τα κενά που θα 
δηµιουργηθούν σε βάρος της ήδη επιβαρυµένης και εξαθλιωµένης οικονοµικά ελληνικής οικογένειας.  
 
Ο Σύλλογος µας, υποστηρίζει την άποψη της οµοσπονδίας µας ότι:  
Α) οι βοηθοί οδοντοτεχνίτες πρέπει να αποφοιτούν από το ΕΠΑΛ (και όχι το ΕΠΑΣ όπως ήταν µέχρι 
σήµερα) 
Β) από την ∆ευτεροβάθµια να εισάγονται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µέσω πανελληνίων 
εξετάσεων, από το ΤΕΕ στα ΤΕΙ, όπως ίσχυε το 2008, να αυξηθεί το ποσοστό εισαχθέντων από 10% 
σε 50%, κάτι που είχε συµφωνηθεί παλαιότερα (Μάρτιος 2009) µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
στην Ο∆Ε που είχε γίνει στο Υπουργείο Υγείας και µε τη συµµετοχή του Υπουργείου Παιδείας.  
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Καλούµε λοιπόν την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση της και να προχωρήσει σε άµεση και 
δραστική αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης αν θέλουµε να µιλάµε για «σύγχρονη κοινωνία» και «σύνδεση εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας».  
 
Επίσης την καλούµε να µην γίνει καµία απόλυση συναδέλφων οδοντοτεχνιτών που εργάζονται στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
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