
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 26491 
Έγκριση Κανονισμού του αγγλόφωνου Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδο-

δοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric 

Dentistry)» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2973)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
και 17 παρ. γ του ν. 4559/2018.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.: α) 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β’ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση 
Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Το έγγραφο υπ’ αρ. 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, δι-
όρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 382/19-7-2018).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 16374/26-3-2019
(Β’ 1419) ίδρυσης του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρι-
κή (Post-graduate Program in Paediatric Dentistry)» του 
Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του αγγλόφωνου Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντια-
τρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» 
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προα-
γωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και 
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου 
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ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θε-
ματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών 
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικεί-
ων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος «Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική 
(Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» είναι η 
εξειδίκευση στις μεθόδους και τις εφαρμογές της Παι-
δοδοντιατρικής επιστήμης και η κατάρτιση πτυχιούχων 
οδοντιάτρων στο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο 
και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέ-
ψης στην Παιδοδοντιατρική, στην παροχή υψηλού επι-
πέδου παιδοδοντιατρικής περίθαλψης και εκπαίδευση 
του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστή-
μης και της κοινωνίας.

Το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παι-
δοδοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric 
Dentistry)» σκοπό έχει να προετοιμάσει τον οδοντία-
τρο για την άσκηση της Παιδοδοντιατρικής σε πλέον 
σύγχρονο και προχωρημένο επίπεδο, παρέχοντας πλήρη 
και ευρεία ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαρκή κλινι-
κή εμπειρία σε όλο το φάσμα της. Το πρόγραμμα έχει 
σχεδιαστεί ώστε να είναι σύμφωνο και με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) 
και, με τη θεωρητική, πρακτική/κλινική και ερευνητική 
εκπαίδευση που προσφέρει έχει ως γενικούς στόχους:

· να εκπαιδεύει οδοντιάτρους κατά τρόπο ώστε να γί-
νουν ειδικοί με ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενο 
της Παιδοδοντιατρικής.

· να τους εκπαιδεύσει στην ικανότητα αναζήτησης 
επιπρόσθετης γνώσης και εκπαίδευσης διαμέσου της 
καριέρας τους.

· να παράγει δασκάλους στην Παιδοδοντιατρική ικα-
νούς για κλινική διδασκαλία.

· να παράγει επιστήμονες ικανούς να εκπονήσουν επι-
στημονική και ερευνητική εργασία.

· να παράγει επιστήμονες ικανούς να συνεργάζονται 
και να επικοινωνούν με ομάδα άλλων ειδικών για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
ειδικών ασθενών.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του 
«Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής με κατεύθυνση την Παιδοδοντι-
ατρική» που λειτούργησε την περίοδο 2008-2018, έχει 
ήδη συμβάλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της 
Παιδοδοντιατρικής.

Σκοπός του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program 
in Paediatric Dentistry)» είναι να καλύψει την ανάγκη 
ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στον Τομέα της Παιδοδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο 
την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 

2008-2018, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα 
ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό σε 
υπηρεσίες υγείας στον τομέα της Παιδοδοντιατρικής.

Με την λειτουργία του ως αγγλόφωνο πρόγραμμα 
έχει σκοπό επί πλέον να ανταγωνιστεί αντίστοιχα προ-
γράμματα της αλλοδαπής και να συμβάλλει στη διεθνή 
καταξίωση του Α.Π.Θ. με την αποφοίτηση από αυτό αλ-
λοδαπών εξειδικευμένων παιδοδοντιάτρων που πιθανά 
θα προβούν σε παροχή υπηρεσιών στις χώρες προέ-
λευσής τους.

Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος που είναι το αρμόδιο όρ-
γανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανω-
τικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

II. Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) Οδοντιατρικής, 
που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 
παρ. 3 του ν. 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για διετή 
θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη 
της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του/της απερχόμενου/νης 
Διευθυντή/ντριας, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., 
καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο 
την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίη-
ση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, 
παρ. 2 του ν. 4485/2017).

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος 
ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

V. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ., που είναι μέλος 
της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/τριά 
του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
παρ. 8 του άρθρου 31 ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017 και 
όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Οδοντιατρικής (άρθρο 45, παρ. 1γ του ν. 4485/2017) και 
από όποιες άλλες ορίζονται από επιμέρους άρθρα του 
παρόντος Κανονισμού.
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Είναι επίσης υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση τή-
ρησης του κανονισμού του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρι-
κή». Παρακολουθεί και επιλύει σε συνεργασία με τα μέλη 
της Σ.Ε. και τη συνδρομή της Γραμματείας του Τμήματος 
τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν και αφορούν το 
«Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική». Συγκαλεί τη Σ.Ε., ορίζει 
την ημερήσια διάταξη θεμάτων και προεδρεύει της Σ.Ε. 
Είναι υπεύθυνος/η για την εξαμηνιαία εισήγηση στη Σ.Ε. 
που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάθεση διδασκα-
λίας στους διδάσκοντες και το ωρολόγιο πρόγραμμα 
γενικών μαθημάτων. Συμμετέχει στη Σ.Ε. με δικαίωμα 
ψήφου. Είναι υπεύθυνος/η για τη διενέργεια των εξε-
τάσεων των ειδικών μαθημάτων και την αποστολή της 
βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματος.

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση του «Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική» είναι:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστη-
μίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδα-
κτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική 
περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της 
κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι 
γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελ-
ληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το 
αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περί-
πτωση αυτή η Σ.Ε. του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» 
θα κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψη-
φίων κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, για 
να λάβουν αυτοί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Master) θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος του 1ου 
εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του τίτλου 
σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφω-
να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι υποψήφιοι/ιες αυτοί/
ες υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή 
τους το αργότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανα-
γνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία 
Επιλογής Εισακτέων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Αριθμός εισακτέων και προϋποθέσεις υποψηφίων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε δέκα (10) άτομα ανά 

2ετία σπουδών. Ο επί μέρους αριθμός των εισακτέων (Ελ-

λήνων, υπηκόων άλλων χωρών της Ε.Ε., υπηκόων χωρών 
εκτός της Ε.Ε.), καθώς και η συχνότητα αποδοχής τους 
στο «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» μπορεί να μετα-
βάλλεται μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας 
στη Σ.Ε. και έγκριση της Σ.T.

Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων 
δύναται να γίνει κατά τη διάρκεια του έτους. Σε ημερομη-
νίες που ορίζονται από την Σ.T., το Τμήμα προκηρύσσει 
θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντια-
τρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)».

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, 
τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δι- καιολογητικά που 
απαιτούνται. Οι υποψήφιοι/ιες υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, όπως αυτό καθορίζεται από τη Σ.T. Οι αιτήσεις μαζί 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται απαραίτητα από:
- Πτυχίο Οδοντιατρικής (για αλλοδαπούς/ες υποψηφί-

ους/ιες απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους ή να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του παρόντος Κανονισμού)

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι).
- Αποδεικτικό οδοντιατρικής κλινικής εμπειρίας στην 

άσκηση γενικής οδοντιατρικής τουλάχιστον μονοετούς 
διάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου. Η κλινική εμπειρία 
πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας 
λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρε-
σιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση 
οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, 
ή σε ιδιωτικό οδοντιατρείο.

- Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής 
(κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστη-
μονικής δραστηριότητας που περιγράφεται μέσα στο 
βιογραφικό σημείωμα.

- Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποι-
ητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. 
του έτους που γίνεται η προκήρυξη (Ενδεικτικά κάποια 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI), τα οποία θα πρέπει να 
έχουν αποκτηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας.

- Η επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων απαιτεί βεβαι-
ωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 το 
αργότερο ως την έναρξη του 2ου εξαμήνου. Αν δεν προ-
σκομιστεί βεβαίωση εκ των προτέρων, οι υποψήφιοι/ιες 
υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή τους 
το αργότερο, υποχρεούνται να αρχίσουν παρακολούθη-
ση του θερινού τμήματος Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας 
του Α.Π.Θ. για το σκοπό αυτό.

- Για τους/τις υποψηφίους/ιες που είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστημίων εκτός του Α.Π.Θ., απαιτούνται τρεις συ-
στατικές επιστολές, μία από τον Κοσμήτορα της Σχολής 
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ή Πρόεδρο του Τμήματος, και δύο από καθηγητές/τριες 
του Τμήματος Οδοντιατρικής από όπου αποφοίτησαν, εκ 
των οποίων ο/η ένας/μία τουλάχιστον να είναι σχετικός 
με το γνωστικό αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής.

- Αποδεικτικά πιθανής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών
Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ιες χωρίς προηγούμενη 

αναγνώριση πτυχίου Οδοντιατρικής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
θα εξετάζονται για επάρκεια οδοντιατρικών δεξιοτή-
των σε εκμαγείο μικτού φραγμού και θα συμμετέχουν 
κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης μαζί με τους/τις 
υπόλοιπους/ες υποψηφίους/ιες.

Ο έλεγχος και η μοριοδότηση των αιτήσεων, η διενέρ-
γεια των συνεντεύξεων ή και των εξετάσεων (θεωρη-
τικών ή/και πρακτικών, εάν κριθούν απαραίτητες) των 
υποψηφίων και η υποβολή εισήγησης στη Σ.Ε. για την 
επιλογή των ατόμων που θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. γί-
νεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του «Π.Μ.Σ. 
στην Παιδοδοντιατρική».

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα γίνεται 

με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων του Πίνακα 1. (Βλέπε 
και Παράρτημα ΙΙΙ). Επιτυχής δεν μπορεί να θεωρείται 
μια υποψηφιότητα που δεν συγκεντρώνει το 50% του 
μέγιστου δυνατού βαθμού επιτυχίας.

Πίνακας 1:

Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 
15 %

Βαθμολογία των προπτυχιακών 
μαθημάτων, που σχετίζονται με την 
Παιδοδοντιατρική

σε ποσοστό 
10 %

Άλλα στοιχεία του βιογραφικού 
σημειώματος του υποψηφίου - εμπειρία 
στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη 
λήψη του πτυχίου - κατάταξη στους τρεις 
(3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης 
- πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων 
ξένων γλωσσών και παρακολούθηση 
επιστημονικών συνεδρίων - εμπειρία 
κλινικής άσκησης στην οδοντιατρική μετά 
το πτυχίο

σε ποσοστό 
8 %

Ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών 
ή τίτλων

σε ποσοστό 
22%

Προηγούμενη ερευνητική και 
επιστημονική δραστηριότητα του 
υποψήφιου.

σε ποσοστό 
15%

Η εν γένει προσωπικότητα και 
επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου 
όπως προκύπτει από τη συνέντευξή 
του στην τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
Εισακτέων του Π.Μ.Σ.

σε ποσοστό 
30 %

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο/η υποψήφιος/
ια με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Ο τελικός πίνακας 
επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών αφού 
επικυρωθεί από τη Σ.Τ. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώ-
σεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Οδοντιατρικής.

Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση του «Δι-

πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντια-
τρική (Δ.Μ.Σ.) (Master of Science in Paediatric Dentistry)» 
ορίζεται σε 6 εξάμηνα. Η ολοκλήρωση της μεταπτυχια-
κής εκπαίδευσης εξαρτάται, τόσο από τη συγκέντρωση 
του απαραίτητου αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS), 
σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων, όσο και από τη 
συγγραφή και έγκριση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (μ.Δ.Ε.) (Master Thesis).

Η Σ.T. μπορεί να παρατείνει για ορισμένο χρονικό διά-
στημα (όχι μεγαλύτερου των 2 εξαμήνων) την παραμονή 
του/της Μ.Φ. στο πρόγραμμα, για την ολοκλήρωση της 
σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας, καθώς και της αποστολής της για δη-
μοσίευση, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων ο/η 
Μ.Φ. διαγράφεται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Με απόφαση της Σ.Τ. είναι δυνατή η αναστολή φοίτη-
σης σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθενείας, εγκυμοσύνης, 
στρατιωτικής θητείας κτλ.) και ύστερα από αίτηση του/
της φοιτητή/τριας για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Η αναστολή 
επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια των έξι (6) εξαμήνων 
φοίτησης και δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια ενδεχό-
μενης παράτασης των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/
κής φοιτητή/τριας. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αί-
ρονται όλα τα δικαιώματα του/της μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται 
στο συνολικό χρόνο φοίτησης.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφα-
σίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους 
διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον υφιστάμενο 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Λόγοι διαγραφής 
αποτελούν: α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυ-
χιακού/κής φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολου-
θήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών 
υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, 
γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του/
της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. 
Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται 
από τον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συ-
ναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθη-
μα και ορίζονται από τη Σ.Τ. σε οποιαδήποτε κανονική 
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εξεταστική περίοδο του Τμήματος Οδοντιατρικής. Από 
την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης 
διδάσκων/ουσα.

Χρονοδιάγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Το «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» δέχεται υποψηφί-

ους/ιες ανά διετία σπουδών.
Τα θεωρητικά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 

πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανου-
αρίου, τα δε τα θεωρητικά μαθήματα του εαρινού εξα-
μήνου πραγματοποιούνται από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 15 
Ιουλίου. Η κλινική άσκηση του κάθε ακαδημαϊκού έτους 
πραγματοποιείται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουλίου.

Oι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται κατά τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες των εξαμήνων. Οι τελικές 
εξετάσεις με παρουσιάσεις 6 αντιπροσωπευτικών πε-
ριστατικών για τις γνώσεις που έλαβε ο/η Μ.Φ. καθ’ όλη 
την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών πραγ-
ματοποιείται με το πέρας της φοίτησης του προγράμμα-
τος και σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από τον/την 
Διευθυντή/ντρια του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική».

Η κλινική άσκηση μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να 
παραταθεί και πέραν των ως άνω ημερομηνιών.

Η υποστήριξη και η αποστολή προς δημοσίευση σε 
επιστημονικό περιοδικό της μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (μ.Δ.Ε.) του/της υποψηφίου/ίας αποτελεί 
υποχρέωσή του/της πριν την αποφοίτηση από το πρό-
γραμμα.

Τέλη Φοίτησης
Το «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» έχει τέλη φοίτη-

σης, που ανέρχονται σε ποσό που ορίζεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος Οδοντιατρικής μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης τεκμηριώνονται 
από τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η καταβολή των 
τελών φοίτησης, γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες, 
οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική, όπως και ο τρόπος 
καταβολής του.

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους στην αρχή κάθε εξαμήνου και να προκαταβάλουν 
τα τέλη φοίτησης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο για την 
κάλυψη μέρους των εξόδων της εκπαίδευσής τους. Το 
ειδικό έντυπο ανανέωσης της εγγραφής υπογράφεται 
από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ. πριν κατατεθεί 
στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενο με την 
απόδειξη καταβολής του τέλους φοίτησης.

Τα τέλη φοίτησης καθορίζονται ως εξής:
(Α) Για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χω-

ρών της Ε.Ε. στο ποσό των 2.500 ευρώ ανά εξάμηνο 
σπουδών.

(Β) Για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. στο ποσό των 
5.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται το αργότερο μέχρι 
την πρώτη εβδομάδα του μηνός έναρξης του αντίστοι-
χου εξαμήνου. Η πρώτη δόση εξοφλείται νωρίτερα, 
το αργότερο 1 εβδομάδα μετά την αποδοχή τους στο 
«Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική».

Εφόσον η αντίστοιχη δόση του τέλους φοίτησης δεν 
καταβληθεί εγκαίρως, τότε ο/η Μ.Φ. θα υπο- χρεούται 
σε αποχώρηση από την κλινική και θεωρητική άσκηση 
του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική».

Απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/
κές φοιτητές/τριες που υποβάλλουν φορολογική δήλω-
ση στην Ελλάδα και των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή 
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό 
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισο-
δήματος (άρθρο 35 παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετι-
κό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή 
τελών φοίτησης). Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω 
ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/νη στο Τμήμα ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυ-
ναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Λοιποί όροι φοίτησης
Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών (στο 

εξής Μ.Φ.) προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 και τον 
παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Οι Μ.Φ. εγγράφονται και συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Συγκεκριμένα, οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της 
Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται 
και η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Οι μεταπτυ-
χιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις 
παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του 
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμά-
των. Το Τμήμα Οδοντιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει 
διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με 
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται όπως με δικά τους έξοδα προ-
μηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική 
και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους (π.χ., ψηφιακή φωτο-
γραφική μηχανή, προσωπικό φορητό υπολογιστή, οδο-
ντιατρικά εργαλεία κ.α.). Σχετικές πληροφορίες δίδονται 
από τη Γραμματεία του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική».

Ο/Η Μ.Φ. συμμετέχει στην προπτυχιακή εκπαίδευση, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα άσκησής του/της στα μαθή-
ματα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, οι 
Μ.Φ. του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» συμμετέχουν 
στην Θεωρητική, Κλινική και Εργαστηριακή Άσκηση των 
Προπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με το αναλυτικό 
Πρόγραμμα Μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.
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Ο/Η Μ.Φ. συνεργάζεται με τον/την Διευθυντή/ντρια 
του Π.Μ.Σ. για την επιλογή του/της ακαδημαϊκού/κής 
σύμβουλου και του/της επιβλέποντος/ουσας της μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας.

Ο/Η Μ.Φ. έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Σ.Ε., με αιτι-
ολογημένο έγγραφό του, την αλλαγή του/της ακαδημα-
ϊκού/κής σύμβουλου ή και του/της επιβλέποντος/ουσας 
της μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας.

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοι-
νωνίας και διεύθυνσης κατοικίας τους.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Πρόγραμμα σπουδών
Οι πιστωτικές μονάδες (Π.Μ., ECTS) που εξασφαλίζει 

κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. περιγράφονται στο άρθρο 6 
του παρόντος Κανονισμού. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό 
έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρω-
παϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω-
τικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS 
(1 ECTS=25-30 ώρες) [Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας, υπουργική απόφαση υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3 
(Β’ 1466/2007), άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή]. 
Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμε-
νων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που 
απαιτείται από το/τη φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση 
του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, κλινικής 
και πρακτικής άσκησης κ.λπ.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες, πρέπει να συγκεντρώσουν, κατ’ ελάχιστον 
180 Π.Μ.:

• 10 Π.Μ. από την παρακολούθηση των γενικών μα-
θημάτων,

• 140 Π.Μ. από την παρακολούθηση των ειδικών μα-
θημάτων και της κλινικής άσκησης (μέχρι 10 Π.Μ. μπο-
ρούν να επιλέγουν από μαθήματα άλλων προγραμμάτων 
Π.Μ.Σ.),

• 30 Π.Μ. από την ερευνητική ενασχόληση και συγ-
γραφή μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την 
προετοιμασία και υποβολή για δημοσίευσή της σε επι-
στημονικό περιοδικό.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(Master of Science) επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώ-
ματος (Diploma Supplement), σύμφωνα με το άρθρο 
15 ν. 3374/2005 και την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 
Φ5/89656/Β3/13-8-07 (Β’ 1466) και τις αποφάσεις της 
Συγκλήτου (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 2848/4-7-2012, 2878/ 
9-5-2014, 2888/28-5-2014).

Η Γλώσσα Διδασκαλίας του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντι-
ατρική» είναι η αγγλική και, όπου στην κλινική άσκηση 
απαιτείται, η ελληνική.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του «Π.Μ.Σ. στην Παιδο-
δοντιατρική» περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Γενικά Μαθήματα: Η παρακολούθηση των μαθημά-
των αυτών, που αφορούν βασικές επιστήμες, είναι υπο-
χρεωτική για όλους τους/τις Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. Διδάσκονται 
στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο φοίτησης και οι Μ.Φ. οφείλουν να 

συμπληρώσουν τουλάχιστον 10 Π.Μ. Αν για τον οποιο-
δήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διδασκαλία τους 
κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης, τότε η διδασκα-
λία τους μπορεί με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας 
του Π.Μ.Σ. να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα 
υπόλοιπα 6 εξάμηνα φοίτησης.

• Ειδικά Μαθήματα: Η παρακολούθηση των Ειδικών 
Μαθημάτων (Ειδίκευσης) είναι υποχρεωτική για τους/τις 
Μ.Φ. του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική». Οι Μ.Φ. οφεί-
λουν να συμπληρώσουν 140 Π.Μ. (ECTS) κατ’ ελάχιστο.

• Μαθήματα Εργαστηριακής και Κλινικής Άσκησης: 
Οι Μ.Φ. παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα μαθήμα-
τα (κλινικά σεμινάρια, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, 
κλινικές, παρακλινικές και προκλινικές ασκήσεις) που 
συμπεριλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
κάθε εξαμήνου. Οι Π.Μ. που αντιστοιχούν στα μαθήματα 
της Εργαστηριακής και Κλινικής Άσκησης συμπεριλαμ-
βάνονται στα Ειδικά Μαθήματα.

• Επιπλέον, για την απόκτηση του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Science in 
Paediatric Dentistry) απαιτείται η εκπόνηση της μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (μ.Δ.Ε.) και η υποβολή 
για δημοσίευσή της σε επιστημονικό περιοδικό, τα οποία 
κατοχυρώνουν επιπλέον 30 Π.Μ.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων (Γενικών και Ειδίκευσης) 
περιλαμβάνεται στους παρακάτω πίνακες στα ελληνικά 
και στα αγγλικά. Με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατή η 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ εξαμήνων, η αντικα-
τάσταση, η προσθήκη ή αφαίρεση μαθημάτων.

Γενικά Μαθήματα
Τα γενικά μαθήματα του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρι-

κή» με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται 
στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Πίνακας 2:
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Core curriculum

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS Ώρες/
Hours

GS1 Παιδιατρική (Pediatrics) 2 1

GS2

Κυτταρική Βιολογία (Cell biology), 
Γενετική (Genetics) Εμβρυολογία
κεφαλής και τραχήλου 
(Embryology of the head),

2 1

GS3

Αύξηση και ανάπτυξη 
Κρανιοπροσωπικού Συμπλέγματος 
(Growth and development of 
craniofacial skeleton) Σχηματισμός 
και ανάπτυξη της οδοντοφυΐας 
(Development of the dentition 
(normal and abnormal))

2 1

GS4

Ερευνητική μεθοδολογία 
– Επιδημιολογία (Research 
methodology – Epidemiology) 
Βιοστατιστική (Biostatistics)

2 1

GS5

Οδοντιατρικά Υλικά (Dental 
Materials) Διοίκηση και 
Ηθική (Dental Management, 
Administration, Ethics)

2 1

Απαιτούμενο ελάχιστο Σύνολο 10
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Οι Μ.Φ. παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα γενικά μαθήματα. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 10 τουλάχιστον 
Π.Μ. από όλα τα γενικά μαθήματα.

Μαθήματα Ειδίκευσης
Τα ειδικά μαθήματα του «Π.Μ.Σ στην Παιδοδοντιατρική» με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται 

στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:

Πίνακας 3:

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Specialty Curriculum

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS
ΩΡΕΣ/

εβδ.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 1st Semester

Seminar Άγχος - φόβος - φοβία – πόνος.
Anxiety - fear - phobia - pain. 2 1

Seminar

Διαμόρφωση συμπεριφοράς με μη φαρμακολογικές τεχνικές. Τοπική αναισθησία. 
Το επείγον περιστατικό
Behaviour guidance by non-pharmacological techniques. Local anaesthesia. The emergency 
case

2 2

Seminar
Πρόληψη – θεραπεία οδοντικής / περιοδοντικής νόσου. Κοινωνικός ρόλος παιδοδοντίατρου
Prevention - treatment of dental / periodontal disease. Paediatric dentist
in the society

2 1

Seminar Οδοντική τερηδόνα νεογιλών και νεαρών μόνιμων δοντιών.
Dental caries in primary and young permanent teeth 2 1

Seminar Αποκαταστατική οδοντιατρική σε παιδιά. Ι. Υλικά, πρωτόκολλα
Restorative Dentistry in children. I. Materials and protocols 2 1

Seminar / 
Research

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση / Ερευνητικά πρωτόκολλα. Literature review / Research 
protocols 2 1

Laboratory /
Clinic

Εργαστηριακή / Κλινική άσκηση
Lab and clinical training 12

Γενικά Μαθήματα
Core curriculum 6 3

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 2nd Semester

Seminar
Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας –/ ΚαρΠΑ - Διαμόρφωση συμπεριφοράς με χρήση 
φαρμακολογικών τεχνικών.
Diagnosis - Treatment plan - / CVR - Behaviour management by pharmacological techniques.

2 2

Seminar Πρόληψη ορθοδοντικών προβλημάτων στο νεογιλό και μικτό οδοντικό φραγμό
Preventive orthodontics in the primary and mixed dentition 2 1

Seminar Οδοντικό τραύμα
Dental trauma 2 1

Seminar Αποκαταστατική οδοντιατρική στα παιδιά. ΙΙ. Οδοντικές ανωμαλίες.
Restorative Dentistry in children. II. Dental anomalies 2 1

Seminar / 
Research

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση - Ερευνητικά πρωτόκολλα – Διερεύνηση θεμάτων για 
διπλωματική εργασία.
Literature review / Research protocols – Designing projects for a Master thesis.

2 1

Seminar Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων - Σχέδιο θεραπείας
Case report presentations – Treatment planning 2 1

Clinic Κλινική άσκηση
Clinic 14

Γενικά Μαθήματα
Core curriculum 4 2

Σύνολο 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 3rd Semester

Seminar Ενδοδοντικές διαδικασίες στην Παιδοδοντιατρική.
Endodontics in paediatric dentistry 2 1

Seminar
Παθολογία μαλακών μορίων και μικρή χειρουργική στόματος.
Νεαροί ασθενείς με χρόνια νοσήματα.
Soft tissue pathology and minor surgical techniques. Medically compromised young patients

2 1
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Seminar/ 
Clinic / 

Teaching

Εμπειρία κλινικής προπτυχιακής επίβλεψης. Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων.
Undergraduate clinic supervision training. Case report presentations. 2 2

Seminar / 
Research

Κριτική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Προετοιμασία συστηματικής ανασκόπησης. 
Διπλωματική εργασία.
Literature review. Preparation for a systematic review.  Master thesis preparation.

2 1

Clinic Κλινική άσκηση
Clinic 20

Clinic Νοσοκομειακή Οδοντιατρική – Οδοντιατρική αποκατάσταση με γενική αναισθησία
Hospital Dentistry. Dental rehabilitation in the Operating Room 2 1

Σύνολο 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 4th Semester

Seminar Ασθενείς με αναπηρίες. Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες – Σύνδρομα
Dental patients with disabilities. Craniofacial anomalies - Syndromes 2 1

Seminar/ 
Clinic / 

Teaching

Εμπειρία προπτυχιακής επίβλεψης. Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων Undergraduate clinic 
supervision training. Case report presentations. 2 2

Seminar
Συνεργασία του παιδοδοντιάτρου με διάφορες ειδικότητες (ιατρικές, οδοντιατρικές, 
λόγο-έργο θεραπεία, και άλλες)
Multidisciplinary co-operation for the pediatric dentist.

2 1

Seminar / 
Research

Κριτική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ενασχόληση με την διπλωματική εργασία.
Literature review. Master thesis preparation. 2 1

Clinic Κλινική άσκηση
Clinic 20

Clinic

Κλινικές Παιδιατρικής/Αναισθησιολογίας. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Οδοντιατρική 
αποκατάσταση με γενική αναισθησία
Visit to Paediatrics and Anaisthesiology clinics. Hospital Dentistry. Dental rehabilitation 
in the Operating Room

2

Σύνολο 30

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 5th Semester

Seminar/ 
Clinic / 

Teaching

Εμπειρία προπτυχιακής επίβλεψης - Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων.
Undergraduate clinic supervision. Case report presentations. 2 2

Seminar Κριτική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.
Literature review. 2 1

Seminar / 
Re- search

Προετοιμασία για παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο. Ενασχόληση με την διπλωματική 
εργασία.
Presenting at a major Dental Congress. Master thesis preparation

4

Clinic Κλινική άσκηση
Clinic 20

Clinic Νοσοκομειακή Οδοντιατρική - Οδοντιατρική αποκατάσταση με γενική αναισθησία.
Hospital Dentistry. Dental rehabilitation in the Operating Room 2

Σύνολο 30

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 6th Semester

Seminar/ 
Clinic / 

Teaching

Συμμετοχή στην κλινική επίβλεψη του ΠΜΣ - Εμπειρία προπτυχιακής εκπαίδευσης - 
Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων.
Training in PG clinic supervision. Undergraduate teaching. Case report presentations.

2 2

Seminar Κριτική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Literature review. 2 1

Research Διπλωματική εργασία/Υποβολή δημοσίευσης σε περιοδικό με σύστημα κριτών,
Master thesis/ Submitting the manuscript for publication in peer review journal. 20

Clinic Κλινική άσκηση
Clinic 4

Clinic Νοσοκομειακή Οδοντιατρική - Αντιμετώπιση ασθενών σε γενική αναισθησία.
Hospital Dentistry. Dental rehabilitation in the Operating Room 2

Σύνολο 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 180
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Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμμετοχή 
του/της Μ.Φ. στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέτασή του/
της στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. 
μαθήματα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων 
είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες πρέπει να δικαιολογού-
νται και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαί-
νουν το 20% των ωρών κάθε μαθήματος. Παρεκκλίσεις 
επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.

Η παρακολούθηση μαθημάτων άλλων Π.Μ.Σ. είναι επι-
τρεπτή, γίνεται όμως μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του/
της Διευθυντή/ντριας του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρι-
κή» και του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. υποδοχής.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ο/η κάθε Μ.Φ. υπο-
χρεούται να συγγράψει σε μορφή δημοσίευσης κλινικού 
περιστατικού (ακολουθώντας τις οδηγίες του περιοδικού 
«Παιδοδοντία» ή άλλου αναγνωρισμένου ξενόγλωσσου 
περιοδικού Παιδοδοντιατρικής) και να παρουσιάσει 6 
περιστατικά ασθενών από όλο το φάσμα της παιδοδοντι-
ατρικής, τα οποία έχει ξεκινήσει, περατώσει τη θεραπεία 
και έχει κάνει τουλάχιστον έναν 6μηνιαίο επανέλεγχο ο 
ίδιος. Η παρουσίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
στο εξάμηνο που ακολουθεί την κανονική διάρκεια των 
σπουδών.

Διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας και αξιολόγηση

Η έναρξη εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (μ.Δ.Ε). πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότε-
ρο μετά την περάτωση των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων 
του Προγράμματος.

Το αντικείμενο της μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι ερευνητικό 
(πειραματική μελέτη, κλινική μελέτη, μελέτη περιπτώσε-
ων, επιδημιολογική μελέτη, συστηματική βιβλιογραφική 
ανασκόπηση) και  συναφές με το γνωστικό πεδίο της 
Παιδοδοντιατρικής.

Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται υπό την καθοδήγηση 
μέλους/μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ορίζονται 
από τη Σ.T., μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντρι-
ας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα θέματα των μεταπτυχιακών 
Διπλωματικών Εργασιών και τα ονόματα των επιβλεπό-
ντων/ουσών κατατίθενται με ευθύνη του/της Διευθυντή/
ντριας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμε-
νική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος είναι δυνατή η αντι-
κατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μετά από απόφαση 
της  Συνέλευσης του Τμήματος.

Η υποβολή της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
για αξιολόγηση και βαθμολόγηση δεν μπορεί να γίνει 
πριν την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων του 6ου 
εξαμήνου.

Μετά τη συγγραφή της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας και την έγκρισή της από τον/την επιβλέποντα/
ουσα, ο/η επιβλέπων/ουσα εισηγείται στη Σ.Ε. τη σύστα-
ση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 4485/2017 η Σ.Τ. 
μετά από πρόταση της Σ.Ε. ορίζει την τριμελή επιτροπή 
αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τον/την Επιβλέ-

ποντα/ουσα και δυο (2) ακόμα μέλη Δ.Ε.Π., της Σχολής ή 
άλλων Σχολών, που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 
συναφές με το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διαβιβάζεται 
έγκαιρα στα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Ο/Η επιβλέπων/ουσα σε συνεργασία με τα άλλα μέλη 
της τριμελούς επιτροπής ορίζει την ημερομηνία της δη-
μόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας και την ανακοινώνει έγκαιρα σε όλα τα Εργα-
στήρια και Κλινικές του Τμήματος.

Ο/Η Μ.Φ. παρουσιάζει δημόσια τη μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική Εργασία του ενώπιον της τριμελούς επιτρο-
πής, όπου του/της υποβάλλονται και σχετικές ερωτήσεις.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει σε κλίμακα 0-10 την 
αποδοχή της εργασίας με βαθμό 6-10, τη διόρθωση της 
εργασίας με βαθμό 4-5 και την απόρριψη της εργασίας 
με βαθμό κάτω του 4.

Στην περίπτωση που οι προτεινόμενες διορθώσεις 
είναι τέτοιας έκτασης που δεν επιτρέπουν την αποδοχή 
της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο/η Μ.Φ. 
ενημερώνεται εγγράφως γι’ αυτές από τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα του/της και αναλαμβάνει την ευθύνη να τις 
υλοποιήσει, εντός έξι (6) μηνών.

Τον έλεγχο της διαδικασίας υλοποίησης αναλαμβάνει 
ο/η επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, ο/η οποίος/α και καταθέτει το πρακτικό αξιο-
λόγησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης (περάτωση) του Π.Μ.Σ. 
γίνεται μετά την αποδοχή της μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας και την υποβολή της για δημοσίευση σε 
επιστημονικό περιοδικό.

Για τη συγγραφή της μ.Δ.Ε. ακολουθούνται οι οδηγίες 
του Παραρτήματος ΙV και το σχετικό Υπόδειγμα.

Κάθε μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (μ.Δ.Ε.) θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και μία περίληψη στην ελληνι-
κή γλώσσα, τουλάχιστον 1000 λέξεων, στην οποία να 
περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Η συγγραφή της μ.Δ.Ε. γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
Η εγκεκριμένη μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

(μ.Δ.Ε.) καθώς και οι περιλήψεις της στην ελληνική και αγ-
γλική γλώσσα, κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
σε τρία (3) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή [για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος, για το αντίστοιχο 
εργαστήριο και για τον ατομικό φάκελο του Μ.Φ.] και 
περιλαμβάνονται και στο ηλεκτρονικό αρχείο που τη-
ρείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Έλεγχος γνώσεων
Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση του/της 

Μ.Φ. με γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις σε όλα τα 
μαθήματα (θεωρητικά, κλινικά, εργαστηριακά, και άλλα).

Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση και καταχωρεί-
ται ο αριθμός των Π.Μ. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμέ-
νο μάθημα, αν ο/η εξεταζόμενος/η συγκεντρώσει βαθ-
μολογία τουλάχιστον 6 σε κλίμακα 0-10 και συγχρόνως 
δεν έχει απουσιάσει άνω του 20% των διδακτικών ωρών 
του μαθήματος. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει 
στις εξετάσεις ή βαθμολογηθεί με βαθμό 5 θα πρέπει να 
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επαναξιολογηθεί, χωρίς να είναι υποχρεωμένος/νη να 
επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος. Στις 
περιπτώσεις που ο/η φοιτητής/τρια βαθμολογηθεί με το 
βαθμό 0-4 είναι υποχρεωμένος/νη να παρακολουθήσει 
και πάλι το μάθημα και στη συνέχεια να επαναξιολογηθεί. 
Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, δεύτερη 
αποτυχημένη εξέταση ή δεύτερη μη προσέλευση στις 
εξετάσεις, συνιστά αιτία διαγραφής του/της Μ.Φ. από το 
Π.Μ.Σ., η οποία θα πρέπει να γίνει με πρόταση της Σ.Ε. 
και απόφαση της Σ.T.

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι 
βαθμοί επίδοσης των Μ.Φ. στα θεωρητικά, εργαστηρια-
κά, ερευνητικά και κλινικά μαθήματα είναι δεκαβάθμια, 
από μηδέν έως δέκα (0 – 10), με προβιβάσιμο βαθμό 
το 6 και τους μεγαλύτερούς του [με αποδεκτή και την 
βαθμολογία του μισού της μονάδας (6,5 ή 7,5 κ.ο.κ.)].

Με το πέρας της φοίτησης του προγράμματος γίνεται 
συνολική αξιολόγηση του Μ.Φ. για τις γνώσεις που έλαβε 
καθ’ όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών 
με γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις. Η συνολική αξι-
ολόγηση βαθμολογείται με ΕΠΙΤΥΧΩΣ/ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ και 
δεν μοριοδοτείται για τον τελικό βαθμό του Δ.Μ.Σ.

Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού του Δ.Μ.Σ. 
καθορίζεται ως ο μέσος όρος της επίδοσης του/της Μ.Φ. 
στα μαθήματα (θεωρητικά, εργαστηριακά, ερευνητικά 
και κλινική άσκηση, που έχουν κωδικό) και στη μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία (μ.Δ.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη 
το βάρος κάθε μαθήματος σε ECTS, όπου σαν «μάθημα» 
νοείται και η μ.Δ.Ε. με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
που ανα- φέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων, σύμφω-
να με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ5/89656/
Β3/2007 (Β’ 1466) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφο-
ράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. προσδιορί-
ζεται ως εξής:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντί-
στοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροι-
σμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του 
Δ.Μ.Σ.

Βαθμός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα: (βαθμοί μαθημάτων x αντίστοιχα ECTS) + (βαθμός μ.Δ.Ε. x ECTS) 
     σύνολο ECTS 

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.)

Μετά την επιτυχή περάτωση όλων των υποχρεώσε-
ων, όπως ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, θεω-
ρείται ότι ο/η Μ.Φ. περάτωσε τις σπουδές του και του 
απονέμεται το σχετικό Δ.Μ.Σ. σε ειδική τελετή, η οποία 
πραγματοποιείται στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας 
του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής (3 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος).

Οι σκοποί, οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα μέσα επίτευ-
ξης των στόχων, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι μέθοδοι αξι-
ολόγησης, οι συντονιστές και οι διδάσκοντες/ουσες των 
μαθημάτων, λοιπές υποχρεώσεις των Μ.Φ. θα αναφέρο-
νται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών που συντάσσεται 
με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Στο «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» δεν προβλέπεται 
η χορήγηση υποτροφιών.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς και 
τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, κλινικών ασκή-
σεων, κ.τ.λ. μπορούν να αναλάβουν :

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, 
και άλλων Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική προς το 
παρόν απασχολεί τρεις (3) διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π. με 
γνωστικό αντικείμενο Παιδοδοντιατρική.

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Οδοντιατρικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
του Τμήματος Οδοντιατρικής.

IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Οδοντιατρικής.

V. Επισκέπτες καθηγητές/τριες και ειδικοί επιστήμονες 
με διετή τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι. 
Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής με απόφασή 
της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/
ντριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες κα-
θηγητές/τριες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε 
ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-
ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VI. Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (άρθρο 
29 παρ. 6 του ν. 4009/201, όπως ισχύει).

VII. Περιορισμένος αριθμός σεμιναρίων ή διαλέξεων, 
μπορεί να ανατεθεί, στο πλαίσιο ενός μαθήματος, και 
σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εφόσον δια-
θέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρι-
κή», υπό την εποπτεία και την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π., 
στο οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος.

VIII. Στις περιπτώσεις μαθημάτων που περιλαμβάνουν 
εργαστήρια ή κλινικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους 
αυτών μπορεί να ανατεθεί σε απόφοιτους/ες αναγνω-
ρισμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
παιδοδοντιατρικής, διδάκτορες ή υποψήφιους/ες διδά-
κτορες επιστημονικούς συνεργάτες της συγκεκριμένης 
ειδικότητας υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του 
μέλους Δ.Ε.Π. που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συ-
γκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

IX. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
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προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

X. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των 
μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

XI. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επι-
κοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία 
Οικονομικής Διαχείρισης 
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Τα έσοδα του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» δύναται 
να προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και των συνεργαζό-
μενων για την οργάνωσή του φορέων,

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορι-
οθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
στ) Νοσήλια,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) Επειδή τα προβλεπόμενα στις περ. α΄ έως ε΄ του 

άρθρου 9 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού είναι 
ανύπαρκτα ή απρόβλεπτα, το «Π.Μ.Σ στην Παιδοδοντι-
ατρική» προκειμένου να καλύψει τα λειτουργικά του 
έξοδα χρηματοδοτείται από τέλη φοίτησης τα οποία 
περιγράφονται στο άρθρο 5.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017 
η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα 
του Α.Π.Θ.

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται ο 
Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός της οικονομικής 
λειτουργίας του Προγράμματος, συζητείται στη Συντο-
νιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και υποβάλλεται στη Συνέ-
λευση του Τμήματος για έγκριση. Σύμφωνα με την παρ. 
6 του ίδιου άρθρου το Α.Π.Θ. και αντιστοίχως το Τμήμα 
Οδοντιατρικής οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-
εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του «Π.Μ.Σ. 
στην Παιδοδοντιατρική» καλύπτεται με ευθύνη της Γραμ-
ματείας του Τμήματος.

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις των 
Αιθουσών, Εργαστηρίων και Κλινικών των κτιρίων του 
Τμήματος Οδοντιατρικής και του Μανδαλίδειου Κέντρου 
Οδοντιατρικών Ερευνών.

Συγκεκριμένα το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, 
για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του « Π.Μ.Σ στην 
Παιδοδοντιατρική» χρησιμοποιεί την υποδομή του 3ου 
ορόφου της Οδοντιατρικής Σχολής στο Μανδαλίδειο 
Ερευνητικό Κέντρο ως ακολούθως: το χώρο της Παιδο-
δοντιατρικής κλινικής η οποία διαθέτει 6 οδοντιατρικές 
μονάδες, 1 αίθουσα ακτινολογικού μηχανήματος και 
αποστείρωσης και 1 αίθουσα αναμονής των ασθενών. 
Επί πλέον χρησιμοποιεί χώρους σε άλλα σημεία του 
κτιρίου, όπως 1 αίθουσα σεμιναρίων, 1 αίθουσα βοη-
θητικού προσωπικού και/ή πολλαπλών χρήσεων και 1 
αίθουσα γραμματείας. Πιο συγκεκριμένα, στην αίθουσα 
αποστείρωσης βρίσκονται 1 αυτόκαυστος κλίβανος και 
ένας σακουλοποιητής εργαλείων για την αποστείρωση 
των εργαλείων, ενώ σε άλλο σημείο της ίδιας αίθουσας 
βρίσκεται το ακτινολογικό μηχάνημα και ο ψηφιακός 
επεξεργαστής εικόνας, καθώς και υλικό ακτινοπροστα-
σίας.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

Μετά την επιτυχή περάτωση όλων των υποχρεώσεων, 
όπως ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται 
ότι ο/η Μ.Φ. περάτωσε τις σπουδές του και του απονέ-
μεται το σχετικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Παιδοδοντιατρική. Το τελετουργικό αποφοίτησης 
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οδοντιατρικής.

Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

Το «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» του Τμήματος 
Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Παιδοδοντιατρική. 
Απονεμόμενος τίτλος είναι: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική» («Master of Science 
in Paediatric Dentistry»).

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα Οδοντιατρικής 
που συμμετέχει στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., και το έμβλη-
μα του Α.Π.Θ., η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, 
η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτο-
κόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία 
του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας και ο χαρα-
κτηρισμός αξιολόγησης (Καλώς, Λίαν Καλώς, ή Άριστα).
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Στον/στην απόφοιτο/η του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, 
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης 
του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 
του ν.  3374/2005 και της υπουργικής απόφασης υπ’ 
αρ. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β’ 1466)], το οποίο είναι 
ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαί-
σιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το Α.Π.Θ. Όπως 
προβλέπεται με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80), Δίπλωμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια 
του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας τη μεταπτυχιακή εργασία, ο/η μεταπτυ-
χιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν 
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/
τριας- η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει 
τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παρα-

βάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-
χιακό/ή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο 
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση του «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική»

Το «Π.Μ.Σ στην Παιδοδοντιατρική» αξιολογείται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3374/2005.

Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριω-
μένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή 
του διδακτικού και ερευνητικού έργου του προγράμμα-
τος με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας 
της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοι-
πών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό στο πλαίσιο 
της αποστολής του.

Η εσωτερική αξιολόγηση επαναλαμβάνεται κάθε 2 
χρόνια. Η εξωτερική αξιολόγηση θα αρχίσει αφού υπο-
βληθεί αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντια-
τρικής (European Academy of paediatric Dentistry, EAPD) 
η οποία αξιολογεί και δίνει πιστοποίηση (accreditation) 
σε αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα Παιδοδο-
ντιατρικής Οδοντιατρικών Σχολών που το επιθυμούν. 
Εξωτερική επαναξιολόγηση θα γίνεται ανά 6ετία και πάλι 
από την EAPD.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο «Π.Μ.Σ. Οδο-
ντιατρικής» κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συ-
νεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, 
διατάξεις (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017).

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του παρόντος «Π.Μ.Σ. στην 
Παιδοδοντιατρική», θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι: Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

POSTGRADUATE PROGRAM IN PAEDIATRIC DENTISTRY 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

APPLICATION FORM 
 
          Η αίτηση θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να συνοδεύεται με τα αντίγραφα ό-
λων των τίτλων, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών που αντιστοιχούν στις δραστη-
ριότητες και στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 
         The application form should be typed and accompanied by copies of all transcripts and 
certificates corresponding to those mentioned in it. 

 
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησεων: 
Deadline for submission of application:   ../../20.. 

 
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να κατατεθεί στο: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
                                  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
This application form should be sent with registered mail or submitted to: 

   DEPARTMENT OF PAEDIATRIC DENTISTRY 
SCHOOL OF DENTISTRY 
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
GR 541 24 THESSALONIKI GREECE  
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Επώνυμο:  
 _______________________________________ 
Surname: 
 
Όνομα:  _______________________________________ 
First Name: 
 
Διεύθυνση κατοικίας:  _______________________________________ 
Name Address:   _______________________________________ 
Tel:   _______________________________________ 
Fax:   _______________________________________ 
 
Διεύθυνση εργασίας: _______________________________________ 
Business address: _______________________________________ 
Tel:   _______________________________________ 
Fax:   _______________________________________ 
 
Υπηκοότητα:  _______________________________________ 
Citizenship:  _______________________________________ 
 
Τόπος και ημερομηνία γέννησης:  _____________________________ 
Place and date of birth:  _____________________________________ 
 
Έγγαμος ή Άγαμος:  _______________________________________ 
Married or single:  _______________________________________ 
 
 
Οδοντιατρική εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο, χρόνος απόκτησης πτυχίου, βαθμός πτυχίου, βαθμός στην 
Παιδοδοντιατρική) 
Dental education (University, Graduation date, grade of graduation certificate and class rank, grades in 
paediatric dentistry) 
 
 
 
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: 
Postgraduate education: 
 
 
 
Συνεχής επιμόρφωση (σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια κλπ) 
Continuing education (seminars, lectures, congresses, etc) 
 
Επαγγελματικές δραστηριότητες: 

Photo of applicant 
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Professional activities: 
 
 
 
Διδακτική εμπειρία: 
Teaching experience: 
 
 
 
Δημοσιεύσεις / ομιλίες: 
Publications / presentations: 
 
 
 
 
Ερευνητική εμπειρία: 
Research experience 
 
 
 
 
Γνώση ξένων γλωσσών (για αλλοδαπούς και γνώση της Ελληνικής γλώσσας): 
Foreign Languages (knowledge of Greek language for foreign applicants): 
 
 
 
 
Συστάσεις (να συνοδεύονται από συστατικές επιστολές) 
Recommendations (must be accompanied by recommendation letters)  
 
 
 
 
Σύντομη παρουσίαση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Παιδοδοντιατρική: 
Short presentation of the applicant’s interest for postgraduate studies in Paediatric Dentistry: 
 
 
 
 
Ημερομηνία:        Υπογραφή 
Date:         Signature 
 
 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25328 Τεύχος B’ 2533/24.06.2020

 
 
Παράρτημα II 
Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα 
πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 
 

 

1. Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. 
2. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.  
3. BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
4. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και 
άνω. 

5. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.  
6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.  
7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.  
8. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 

και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλο-
νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

9. EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). 
10. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). 
11. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
12. Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2. 
13. Test of Interactive English, C2 Level. 
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      Παράρτημα III 
        Πίνακας Μοριοδότησης «Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική» 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

  
         Ονοματεπώνυμο υποψηφίου:   
          Ακαδημαϊκό Έτος:  

α/α Περιγραφή προσόντων % Επεξηγήσεις Βαθμοί 
 Επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές    
1 Γενικός βαθμός πτυχίου 15 Χ 1,5  

2 Βαθμός μαθήματος ή μέσος όρος μαθημά-
των σχετικών με την Παιδοδοντιατρική 10 Χ 1,0  

3 Στοιχεία βιογραφικού 8 Μέγιστη βαθμολογία     8 β   

 α) Κατάταξη στη σειρά αποφοίτησης  
1ος                    4 β 
2ος                    3 β 
3ος                    2 β 

 

 β) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ  2 β  

 γ) Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών 
(εκτός αγγλικής και μητρικής γλώσσας)  Αρ. γλωσσών Χ        1 β  

 δ) Παρακολούθηση συνεδρίων                        1 β  

 ε) Εμπειρία Κλινικής άσκησης στην οδο-
ντιατρική μετά το πτυχίο  

Από 1-2 έτη             2 β 
Από >2-4 έτη            4 β 
Πάνω από 4 έτη          5 β 

 

4 Μεταπτυχιακές σπουδές 22 Μέγιστη βαθμολογία    22β   

   

Διδακτορική διατριβή    15 β 
Master of Science       10 β 
3ετές ΠΜΣ            15 β 
2ετές ΠΜΣ            12 β 
1ετές ΠΜΣ            10 β 

 

5 Επιστημονική δραστηριότητα 15 Μέγιστη βαθμολογία     15 β   

 
α) Προπτυχιακές σπουδές σε βιοιατρικές 
επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτι-
κή) 

                       5 β  

 β) Δημοσιεύσεις  
Σε περιοδικό με ΙF   1ος   4 β 
            2ος –τέλος   2 β 
Σε περιοδικό χωρίς ΙF 1ος  2 β 
           2ος-τέλος   1 β 

 

 γ) Ανακοινώσεις  

Μέγιστη βαθμολογία     5 β 
Διεθνές συνέδριο   1ος  1,5 β 
            2ος –τέλος 0,5 β 
Ελληνικό συνέδριο 1ος    1 β 
            2ος –τέλος 0,5 β 

 

6 Συνέντευξη 30 Μέγιστη βαθμολογία   30 β  
 α) Ικανότητα έκφρασης                       0-7,5 β  
 β) Κριτική ικανότητα                      0-7,5 β  

 γ) Ενθουσιασμός για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα                      0-7,5 β  

 δ) Γενική εντύπωση                      0-7,5 β  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100   

 
 
         
       Ημερομηνία:             Η Εξεταστική Επιτροπή (υπογραφή)   
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Παράρτημα ΙV 
Οδηγίες συγγραφής μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (μ.Δ.Ε.) 
Η μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα. Μπορεί να υπάγεται σε έναν από τους ακόλουθους τύ-
πους:  
(α) πρωτότυπη ερευνητική εργασία 
(β) συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση (με ή χωρίς meta-analysis) 
(γ) εργασία συνθετικής μορφής, δηλαδή, βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνδυασμό με αποτελέσματα 
που παρήγαγε ο υποψήφιος, π.χ. ερευνητική επιβεβαίωση μετρήσεων, κλινικό περιστατικό, συμπληρω-
ματικές μετρήσεις σε τμήμα πληθυσμού κ.λ.π. 
Η μ.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες με την παρακάτω σειρά:  
Σελίδα Εξωφύλλου (βλ. Υπόδειγμα Εξώφυλλο). 
Σελίδα Εσώφυλλου (βλ. Υπόδειγμα Εσώφυλλο). 
Στην οπίσθια όψη του Εσώφυλλου για τις κλινικές μελέτες σε ανθρώπους ή πειραματόζωα ή όσες χρη-
σιμοποιούν ανθρώπινο ή ζωικό υλικό (όχι εργαστηριακές μελέτες) θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο: 
«Η μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίασή της 
στις ηη-μμ-έτος, με αριθμό Πρωτοκόλλου ΧΧΧ». 
Σελίδα Εσώφυλλου στην Ελληνική (βλ. Υπόδειγμα). 
Σελίδα Ευχαριστιών – αναγνώρισης βοήθειας (προαιρετικό). 
Σελίδα Περίληψης στην αγγλική γλώσσα (Abstract). Σύντομη περιγραφή όλης της μ.Δ.Ε., η οποία 
θα πρέπει να περιορίζεται σε 250 λέξεις. Λέξεις Κλειδιά (Keywords) που να μην υπερβαίνουν τον αριθμό 
πέντε (5). 
Σελίδα Περίληψης στην ελληνική γλώσσα. Εκτεταμένη περίληψη, τουλάχιστον 1000 λέξεων, στην 
οποία να περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν. 
Σελίδα Περιεχομένων. Τα περιεχόμενα της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω δομή: 
Εξώφυλλο, Εσώφυλλο, Εσώφυλλο στην Ελληνική, Ευχαριστίες (προαιρετικό), Περίληψη, Περίληψη στην 
Ελληνική, Πίνακας Περιεχομένων, Πίνακας Συμβόλων-Ακρωνυμίων-Συντομογραφιών αν υπάρχουν, Κυ-
ρίως Κείμενο, Βιβλιογραφία, Γλωσσάριο (όπου απαιτείται), Παραρτήματα. 
Ο τρόπος γραφής των περιεχομένων ακολουθεί τον τρόπο γραφής των Κεφαλαίων του Κυρίως Κειμένου 
(Τίτλοι και Υπότιτλοι διαβαθμισμένοι μέχρι το 3ο επίπεδο). 
Κεφάλαια Κυρίως Κειμένου 
-Για τις τύπου (α) και (β) μ.Δ.Ε. ως εξής: 
α) Εισαγωγή 
β) Υλικά και μέθοδοι 
γ) Αποτελέσματα 
δ) Συζήτηση 
ε) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Οι όποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα που προκύπτουν 
από τα ευρήματα, χρειάζεται να είναι καλά επεξεργασμένες (πιθανώς ευρηματικές) και να παραπέ-
μπουν σε πρωτόκολλα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. 
-Για την τύπου (γ) μ.Δ.Ε. ως εξής: 
α) Εισαγωγή 
β) Θεματικές ενότητες 
γ) Γενικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις 
Σελίδα Βιβλιογραφίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (ελληνική και ξε-
νόγλωσση) καταχωρούνται με μεικτή αλφαβητική σειρά, χωρίς αρίθμηση. Το σύστημα που προτείνεται 
είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο περιοδικό European Journal of Oral Sciences.  
Σελίδα Παραρτήματος/ων. Αφορά το υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές είτε δευτερεύουσας ση-
μασίας π.χ. στατιστικοί πίνακες, ερωτηματολόγια, κατάλογοι και που δε χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα 
στο κυρίως κείμενο της μ.Δ.Ε. Είναι προαιρετικό.  
 
Λεπτομέρειες γραφής του Κυρίως Κειμένου 
Η έκταση του Κυρίως Κειμένου, μη συμπεριλαμβανομένης της Βιβλιογραφίας και των Παραρτημάτων, 
προτείνεται να είναι τουλάχιστον 5.500 λέξεις, περίπου 20 σελίδες. 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές παραθέτονται στο κείμενο με το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημο-
σίευσης της εργασίας, π.χ. Ashley, 1992 ή (1992). Σε περίπτωση που οι συγγραφείς είναι δύο αναγρά-
φονται τα επώνυμα και των δύο, π.χ. Ashley & Morse, 1992 ή (1992), ενώ σε περίπτωση περισσότερων  
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των δύο συγγραφέων αναγράφεται το επώνυμο του πρώτου και η συντομογραφία «και συν.» π.χ. Ash-
ley και συν., 1992. Αναφορές σε περιλήψεις συνεδρίων ή σε μη δημοσιευμένα άρθρα πρέπει να απο-
φεύγονται.  
Η αρίθμηση των αρχικών σελίδων από το Εσώφυλλο μέχρι την Εισαγωγή να γίνεται με πεζούς λατινι-
κούς χαρακτήρες, ενώ από την Εισαγωγή μέχρι τέλους να γίνεται με τη χρήση του αραβικού συστήματος 
και να εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά.  
Ο τύπος των πινάκων να είναι απλός και να περιορίζονται, όσο το δυνατόν, οι κάθετες γραμμές. 

Στοιχεία εκτύπωσης 
 

 Μέγεθος σελίδας: Β5(ISO)  
 Περιθώρια: 3 cm αριστερά και 2,5 cm δεξιά, άνω και κάτω της σελίδας  
 Απόσταση γραμμών: 1,5 γραμμή 
 Στοίχιση: πλήρης  
 Γραμματοσειρά Τίτλων: Calibri μέγεθος 13 
 Γραμματοσειρά Υπότιτλων: Calibri μέγεθος 12 
 Γραμματοσειρά Κειμένου: Calibri μέγεθος 11  
 Γραμματοσειρά Εξώφυλλου: (α) τα στοιχεία ΑΠΘ, ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ, Π.Μ.Σ. με κεφαλαιογράμματη 

έντονη γραφή Calibri μέγεθος 11, (β) Τίτλος μ.Δ.Ε. με πεζή έντονη γραφή Calibri μέγεθος 16, (γ) ονομα-
τεπώνυμο Μ.Φ., μ.Δ.Ε., τόπος, χρόνος, με πεζή έντονη γραφή Calibri μέγεθος 13 

 Γραμματοσειρά Εσώφυλλου: τα παραπάνω (α) και (β) αναγράφονται όπως στο Εξώφυλλο και το (γ), 
καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία (δες παράρτημα Υπόδειγμα Εσώφυλλου) αναγράφονται με πεζή έντονη 
γραφή Calibri μέγεθος 11 
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ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Παιδοδοντιατρική 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ: Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Παιδοδοντιατρικής 

 
 

Τίτλος Διπλωματικής 
 
 

 
 

<Όνομα, Επίθετο> Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας 
 

 
 

 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, <μήνας, έτος> 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25336 Τεύχος B’ 2533/24.06.2020

 
Abstract 
 
(about 250 words) 
 
Keywords: (5 terms) 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337Τεύχος B’ 2533/24.06.2020

 
 
Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα 
 
(1000 λέξεις) 
 
Λέξεις κλειδιά: (5 όροι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table of Contents 
 
 
 

 
 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25338 Τεύχος B’ 2533/24.06.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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*02025332406200028*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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