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Μήνυμα του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες,

Συγχαρητήρια  για  την  επιτυχία  σας  και  ως  Πρόεδρος  της 
Οδοντιατρικής  Σχολής  σας  καλωσορίζω,  με  ιδιαίτερη  χαρά  στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Η  οδοντιατρική  επιστήμη  αποτελεί  κομμάτι  της  ιατρικής  επιστήμης 
προσβλέπει στη βελτίωση και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, 
συμμετέχει στις υπηρεσίες υγείας και συμβάλλει στην έρευνα και στη 
βιοτεχνολογία.  Στόχος  των  πανεπιστημιακών  και  ιδιαίτερα  των  
οδοντιατρικών σπουδών είναι να σας δώσουν τις απαραίτητες ιατρικές 
γνώσεις,  να  αναπτύξουν  τις  δεξιότητες  και  ικανότητές  σας,  να 
αναδείξουν  τις  ανθρώπινες αξίες,  να  διαμορφώσουν τον  χαρακτήρα 
σας με βάση την ηθική και την δεοντολογία που επιβάλλεται για την 
άσκηση του οδοντιατρικού λειτουργήματος. 
Η Οδοντιατρική Σχολή, λειτουργεί Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, 
δυο  οργανωμένα  Μεταπτυχιακά  Προγράμματα  που  οδηγούν  στην 
απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και 
συμμετέχει  επίσης  στην  απόκτηση  των  δυο  Οδοντιατρικών 
Ειδικοτήτων: της Ορθοδοντικής και της Στοματικής Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής.
Οι  προπτυχιακές σπουδές  σας στη Οδοντιατρική Σχολή γίνονται  με 
βάση το Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που αρχίζει με το 
τρέχον  ακαδημαϊκό  έτος.  Το  νέο  πρόγραμμα  προβλέπει  μαθήματα 
επιλογής και μαθήματα κορμού, στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση 
των ασθενών, είναι εμπλουτισμένο με νέα και απαραίτητη γνώση και 
χαρακτηρίζεται  από  πολλαπλές,  σύνθετες  και  ιδιαίτερα  απαιτητικές 
εκπαιδευτικές  υποχρεώσεις.  Στα  πρώτα  τρία  έτη  των  σπουδών,  οι 
εκπαιδευτικές  σας  δραστηριότητες  πραγματοποιούνται  τόσο  στην 
Οδοντιατρική όσο και στην Ιατρική Σχολή ενώ στα δυο επόμενα έτη 
αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην  Οδοντιατρική Σχολή. Η 
συνεπής,  αποτελεσματική  και  παραγωγική  συμμετοχή  σας  στο 
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  των  μαθημάτων  και  των  εξαμήνων 
διασφαλίζει  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  σπουδών  σας  εντός  της 
προβλεπόμενης  5ετούς  διάρκειας  φοίτησης.  Η  θεσμοθετημένη 
εκπροσώπηση και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην λειτουργία 
της  Σχολής,  μέσα από το  Σύλλογο  Φοιτητών  και  των  Επιτροπών 
Έτους  καθώς  και  η  παρουσία  του  Συμβούλου  των  Φοιτητών  σας 
παρέχει την δυνατότητα ανάδειξης τυχόν προβλημάτων σας. 
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 Εκ μέρους της Σχολής σας διαβεβαιώνω ότι όλο το προσωπικό  θα 
στηρίξει την επιλογή σας, θα είναι αρωγός της προσπάθειά σας, θα 
σας  δώσει  εκείνα  τα  πρότυπα  ώστε  να  εμπνευσθείτε  και  να  γίνετε 
καλοί επιστήμονες. Το πανεπιστήμιο υπάρχει για τους φοιτητές, έχει 
ως στόχο τις σπουδές και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
φοιτητή,  προάγει  την επιστήμη,  την κοινωνικότητα και τον πολιτισμό 
και  αποβλέπει  στο  να  σας  κάνει  καλούς  ανθρώπους  και  καλούς 
επιστήμονες.

        Καλές σπουδές στη Οδοντιατρική Σχολή. 
 

  Καθηγητής Κώστας Η. Αντωνιάδης
Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
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Η Οδοντιατρική Σχολή στο χρόνο

Η  οδοντιατρική  Σχολή  της  Θεσσαλονίκης  συμπλήρωσε  ήδη  μισό  αιώνα 
δράσης και  ατενίζει  με αισιοδοξία τη πορεία της στο μέλλον.  Η ίδρυση της 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 1959 και την ίδια χρονιά τον Δεκέμβριο υποδέχεται 
τους πρώτους 52 επιτυχόντες με εισαγωγικές εξετάσεις φοιτητές της οι οποίοι 
όμως με τις εσωτερικές μεταγραφές που ίσχυαν γίνονται 70.
Στη δεκαετία του 50 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται  έντονα 
και  ιδρύονται  πολλά νεοσύστατα Τμήματα και  Σχολές.  Συγκεκριμένα το 50 
ιδρύεται η Κτηνιατρική, το 51 με 54 τα Ινστιτούτα της Αγγλικής και Γαλλικής 
Γλώσσας και το 55 με 58 η Πολυτεχνική Σχολή αρχικά με το τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και στη συνέχεια με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Η αναγνωρισμένη  οδοντιατρική επιστήμη στη Ελλάδα αρχίζει  το 1834 με 
την θεσμοθέτηση του Βασιλικού Ιατροσυνέδριου της Ελλάδος, το οποίο ήταν 
το  πρώτο  νομοθέτημα  για  τη  κατοχύρωση  της  Δημόσιας  υγείας.  Και 
αφορούσε ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και μαίες.
Το 1893 ιδρύεται η πρώτη ιδιωτική Οδοντιατρική Σχολή του Καρακατσάνη η 
οποία μάλιστα αναγνωρίσθηκε αμέσως από το Ιατροσυνέδριο της Ελλάδος. 
Το  1911  με  το  Νόμο  «Περί  οργανισμού  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών» 
«Συνίσταται  Οδοντιατρικόν  Σχολείον,  ως  παράρτημα  της  Ιατρικής  Σχολής, 
όπερ προτίθεται την μόρφωσιν επιστημόνων ιατρών. Το σχολείο προσαρτάται 
τη Ιατρική Σχολή». Η φοίτηση είναι  τριετής και  η διδασκαλία ανατίθεται  σε 
τακτικούς και έκτακτους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής και προστίθεται ένας 
έκτακτος  καθηγητής  της  Οδοντιατρικής  και  Στοματολογίας  με  μια  ειδική 
κλινική. 
Το 1916 μετά το διάταγμα «Περί λειτουργίας του Οδοντιατρικού Σχολείου του 
Εθνικού  Πανεπιστημίου»  ξεκίνησε  και  η  λειτουργία  του  Οδοντιατρικού 
Σχολείου Αθηνών σε κτήριο της οδού Τζωρτζ στη πλατεία Κάνιγγος. 
Το 1921 και το 1922, με Ν.Δ,  η Οδοντιατρική εκπαίδευση γίνεται τετραετής 
και  το  Οδοντιατρικό  Σχολείο  αποκτά  αυτοτέλεια  με  δικό  του  Σύλλογο 
Καθηγητών στο οποίο όμως προΐσταται καθηγητής της Ιατρικής, προστίθενται 
τέσσερες  νέες  έδρες,  εκτός  της  Στοματολογίας  και  έτσι  τα  Οδοντιατρικά 
εργαστήρια γίνονται πέντε.  Έτσι μέλη του Συλλόγου καθηγητών είναι όλοι οι 
διδάσκοντες  των  ιατρικών  μαθημάτων  και  οι  πέντε  (5)  καθηγητές  των 
οδοντιατρικών μαθημάτων. 

Το 1953 με διάταξη του Ν.Δ. 2464 δημιουργήθηκε το Οδοντιατρικό Τμήμα της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με 7 έδρες και πενταετή φοίτηση 
και δικαίωμα οι απόφοιτοι του να αποκτήσουν διδακτορικό.  Και  το 1959 με 
το Ν.Δ 3974/59 ιδρύεται με παρόμοιο τρόπο το Οδοντιατρικό Τμήμα της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης προβλέποντας 
έξι έδρες ειδικών οδοντιατρικών μαθημάτων και 13 ιατρικά μαθήματα.
1961: γίνεται η εκλογή των τριών πρώτων καθηγητών: Βρότσου Κ, Γιαννούλη 
Π και Χατζιώτη Ι στο Αριστοτέλειο και το 1962: του Τζωρτζόπουλου Α στην 
έδρα  Οδοντικής  χειρουργικής  και  τα  επόμενη  έτη  συμπληρώνονται  και  οι 
υπόλοιπες έδρες. 
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Το 1970  με  το  Νομοθετικό  Διάταγμα 706/1970  μετατράπηκε  σε  αυτοτελές 
Τμήμα  Οδοντιατρικής  Α.Π.Θ.  και  στο  οποίο  οι  καθηγητικές  έδρες  των 
οδοντιατρικών μαθημάτων αυξάνονται σε εννιά.   
Από το 1972 το Οδοντιατρικό Τμήμα αποκτά την αυτοτελή διοίκηση του με 
Σύλλογο  καθηγητών  στο  οποίο  συμμετέχουν  μόνο  τρεις  καθηγητές  της 
Ιατρικής και δικό της Κοσμήτορα. 
Το 1983 σε εφαρμογή του Νόμου 1268/1982 εντάχθηκε με το ΠΔ 130/83 στην 
Σχολή Επιστημών Υγείας. Στη συνέχεια με το ΦΕΚ 235/30-11-2004  και το 
Π.Δ.  247/2004,  μετατράπηκε  σε  αυτοτελές  Τμήμα,  ενώ  το  2005  με  την 
απόφαση  2770/29-06-05  της  Συγκλήτου  του  ΑΠΘ  λειτουργεί  ως 
μονοτμηματική «Οδοντιατρική Σχολή».

Το οδοντιατρικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης στεγάστηκε αρχικά σε ημιυπόγειο 
του  Χημείου.  Το  1962-3  τα  εργαστήρια  του  Τμήματος  μεταφέρθηκαν  σε 
διόροφο κτήριο της οδού Μοναστηρίου, το 1969 το μετακινείται στη Βασιλέως 
Ηρακλείου  και  το  1981-82  γίνεται  η  τελική  μετεγκατάσταση  του  στην 
πανεπιστημιούπολη 
Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται αρχικά στο Κτίριο της Φιλοσοφικής, 
το 1967-68 στο Μανδαλίδειο επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, το 1969 στο 
κεντρικό κτήριο της Διοίκησης και στη συνέχει μετεγκαταστάθηκε στο κτήριο 
της Οδοντιατρικής.

Η  ΣΧΟΛΗ  ΣΗΜΕΡΑ:  Η  Σχολή  του  ΑΠΘ  βρίσκεται  μέσα  στα  όρια   της 
Πανεπιστημιούπολης,  με  κεντρική  είσοδο  επί  της  Αγίου  Δημητρίου. 
Αποτελείται  από δυο κτίρια,  εκ  των οποίων το  ένα  παλαιότερο  στο οποίο 
στεγάζονται τα Εργαστήρια και οι Κλινικές της Σχολής  και ένα νεότερο, το 
Μανδαλίδειου  Κέντρο  Οδοντιατρικών  Ερευνών  (ΜΚΟΕ)  που  αποτελεί 
αξιοποίηση  δωρεάς  προς  την  Οδοντιατρική  Σχολή  (κληροδότημα  της 
οικογένειας Μανδαλίδη )  για την ανάπτυξη της έρευνας στην Οδοντιατρική 
Επιστήμη. Στο ΜΚΟΕ βρίσκεται αίθουσα έρευνας που ανήκει στο Εργαστήριο 
Βασικών Επιστημών, ενώ προβλέπεται βάσει των αποφάσεων Γ.Σ . 172/12-6-
2001  να  λειτουργήσουν  και  οι  Κλινικές  που  αφορούν  την  Μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση. 
Μέχρι  σήμερα  έχουν  αποφοιτήσει  6.992 οδοντίατροι  (είναι  εγγεγραμμένοι 
10.044),  ενώ σήμερα υπάρχουν  870 εγγεγραμμένοι  προπτυχιακοί  φοιτητές 
και 189 μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
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Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολής

Τα  θεσμικά  όργανα  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.  είναι  η  Γενική 
Συνέλευση, Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο και 
ο Πρόεδρος της Σχολής. Η Γραμματεία υπάγεται στα διοικητικά όργανα του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η  Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής απαρτίζεται από: τον Πρόεδρο, 
τους  Διευθυντές  Τομέων,  τους  30  εκπροσώπους  του  Διδακτικού  και 
Ερευνητικού  Προσωπικού  των  Τομέων  (Δ.Ε.Π.),  τους  εκπροσώπους  των 
φοιτητών οι οποίοι είναι ίσοι προς το 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. της 
Γενικής Συνέλευσης, 2 εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 
Προσωπικό), 2 εκπροσώπους Ε.Ε.Δ.Ι.Π. (Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό),  2 εκπροσώπους βοηθών ή επιστημονικών συνεργατών και  5 
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) αποτελείται από: τον 
Πρόεδρο, τους Διευθυντές Τομέων,  τους εκπροσώπους του διδακτικού και 
ερευνητικού  προσωπικού  των  Τομέων  (Δ.Ε.Π.)  και  2  μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.) της  Σχολής  απαρτίζεται  από:   τον 
Πρόεδρο και  τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Σχολής ,  τους Διευθυντές των 
Τομέων,  2  εκπροσώπους  των  φοιτητών  και  1  εκπρόσωπο  των 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχουν διετή θητεία ενώ τα 
υπόλοιπα  μέλη  της  Γ.Σ.  έχουν  ετήσια  θητεία  η  οποία  αρχίζει  από  την  1η 

Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του πανεπιστημιακού έτους.

Η Οδοντιατρική Σχολή οργανώνεται σε τέσσερις Τομείς. 

Τα όργανα του Τομέα είναι  η  Γενική Συνέλευση και  ο  Διευθυντής.  Η 
Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται  από τα μέλη Δ.Ε.Π του Τομέα, 5 
εκπροσώπους  των  Φοιτητών,  1  εκπρόσωπο  μεταπτυχιακών  φοιτητών,  1 
εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π και 1 εκπρόσωπο Βοηθών. Ο Διευθυντής του Τομέα έχει 
μονοετή θητεία, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και ανήκει σε 
μια από τις δύο ανώτερες βαθμίδες του Δ.Ε.Π. (Καθηγητής,  Αναπληρωτής 
Καθηγητής).
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Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ισχύουν τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν. Καθηγήτρια Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ:

1. Τομέας  Παθολογίας  και  Χειρουργικής  Στόματος:  Καθηγητής 

Αναστάσιος Τσίρλης
2.   Τομέας Προσθετικής:  Καθηγητής Αργύρης Πισιώτης
3.  Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας:  Καθηγητής Αθανάσιος 
     Αθανασίου
4. Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών: Αν. Καθηγήτρια 
      Ευγενία Κολινιώτη-Κουμπιά
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Προσωπικό
1. Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Εργαστήριο

Οδοντοφατνιακής 
Χειρουργικής,
Χειρουργικής 

Εμφυτευματολογίας 
και Ακτινολογίας

Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής

Χειρουργικής

Στοματολογίας

Καθηγητές Α. Τσίρλης 
(Διευθυντής) 

Ν. Λαζαρίδης 
(Διευθυντής)
Κ. Αντωνιάδης

 Α. Επιβατιανός
(Διευθυντής)
Α. Κολοκοτρώνης
Α.Μαρκόπουλος 

Αναπληρωτές
Καθηγητές

Ι. Λαυρεντιάδης
Ν. Παρίσης 

Σ. Δαλαμπίρας
Ι. Δημητρακόπουλος
Λ. Ζουλούμης
Σ. Ιορδανίδης
Ε.Καραμπούτα-
Βουλγαροπούλου 
Α. Τριανταφυλλίδου
Σ. Τσόδουλος

Ε.Αλμπανίδου
Φαρμάκη

Επίκουροι 
Καθηγητές

Α. Βέης
Ν. Νταμπαράκης
Ε. Τζελέπη

Ι.Λίνκ-Τσατσούλη
Α. Πουλόπουλος

Μόνιμοι 
Λέκτορες

Δ. Τσουκαλάς

Μη Μόνιμοι
Λέκτορες

Α. Κονδυλίδου Γ. Βενέτης
Ι. Τηλαβερίδης

Δ. Ανδρεάδης

Ε.Ε.Δ.Ι.Π Α.Αναγνώστου-
Γκουντούρα
Ι. Γκανίδης

Χ. Λογγινίδου

Ε.Τ.Ε.Π Ε. Ξεβολονάκη Π. Ευσταθιάδου
Α. Σκούρα

Π.Αναστασιάδου
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Χ. Ιωάννου

2. Τομέας Προσθετικής

Εργαστήριο

Ακίνητης Προσθετικής 
και Προσθετικής

Εμφυτευματολογίας

Εργαστήριο Οδοντικής 
και Ανωτέρας Προσθετικής

Καθηγητές Π. Κοϊδης (Διευθυντής) Α. 
Χατζηκυριάκος

 Α. Πισιώτης (Διευθυντής)

Αναπληρωτές
Καθηγητές

Β. Αναστασιάδου
Ε. Διακογιάννη-Μορδοχάϊ 
Ε. Κωτσιομύτη 
Α.-Θ. Στέας

Επίκουροι
Καθηγητές

Μ. Κοκοτή 
Χ. Πετρίδης
Κ. Σταμούλης
Δ. Τορτοπίδης

Ι. Εμμανουήλ
Κ. Μιχαλάκης
Δ. Σπατούλας

Μη Μόνιμοι 
Λέκτορες

Ε. Κοντονασάκη

Επιστημονικοί 
Συνεργάτες

Β. Δημητρίου
Κ. Μεσθανεύς

Ι. Σταμπουλίδης

Ε.Ε.Δ.Ι.Π Σ. Βασίλογλου-Παπαδοπούλου
Δ. Κοντογιάννη

Ε.Τ.Ε.Π Μ. Καλογιαννίδου Ε. Καρακασίδου
Σ. Σιόβας

3. Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας
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Εργαστήριο

Ορθοδοντικής Προληπτικής 
Οδοντιατρικής, 

Περιοδοντολογίας 
και Βιολογίας 
Εμφυτευμάτων

Παιδοδοντιατρικής

Καθηγητές Α.Ε.Αθανασίου 
(Διευθυντής)

Α.Κωνσταντινίδης 
(Διευθυντής)

Αναπληρωτέ
ς
Καθηγητές

Θ. Ηλιάδης
Ι.Ιωαννίδου-
Μαραθιώτου
Σ. Καββαδία
Μ. Παπαδόπουλος
Σ.Σιδηροπούλου-
Χατζηγιάννη
Ν. Τοπουζέλης

Σ. Κάλφας
Κ. Λουλουδιάδης
Β. Τοπίτσογλου

Ν. Κοτσάνος
(Διευθυντής)

Επίκουροι
Καθηγητές

Α. Ζαφειριάδης
Ο.-Ε. Κολοκυθά
Ε. Μαρκοβίτση

Ι. Βούρος
Π. Δάγκαλης
Σ. Κουμπιάς
Γ. Μακρής
Δ. Σακελλάρη
Λ. Τσαλίκης

ΕΕΔΙΠ Ι Ε. Γαρέφη-
Καραμβέρη

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Α. Ζαχαρούδη

Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Γκιόκα-Κοτσώνη

4. Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών

Εργαστήριο
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Οδοντικής 
Χειρουργικής Ενδοδοντολογίας

Βασικών 
Οδοντιατρικών 

Επιστημών

Καθηγητές Μ.Χελβατζόγλου-
Αντωνιάδη 
(Διευθύντρια)
Π. Διονυσόπουλος
Γ. Παλαγγιάς

Δ. Τζιαφάς 
(Διευθυντής) 
Θ. Λαμπριανίδης
Κ. Λυρούδια
 Π. Μπελτές

Γ. Παλαγγιάς 
(Διευθυντής)

Αναπληρωτές 
Καθηγητές

 Ε.Κολινιώτου-
Κουμπιά

Λ. Βασιλειάδης
Ι. Κολοκούρης
Χ. Σταυριανός

Επίκουροι
Καθηγητές

Ε. Κουλαουζίδου 
Κ.Τολίδης 

Χ.Γκόγκος 
Ι.Μολυβδάς
Ν. Οικονομίδης 
Ο. Παντελίδου

Μόνιμοι 
Λέκτορες

Π. Ζωγάκης

Μη Μόνιμοι
Λέκτορες

Π. Γερασίμου

Επιστημονικοί 
Συνεργάτες

Α. Πλαστήρας

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Θ. Γεωργιάδου

Ε.Τ.Ε.Π Χ. Βούλγαρης 
Μ. Παγκράτη 
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Διδασκαλία ξένων γλωσσών

Οι  φοιτητές  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  μπορούν  να  παρακολουθήσουν 
μαθήματα ξένης γλώσσας κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους.  Η 
γλώσσες που διδάσκονται είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. ΟΙ 
φοιτητές  επιλέγουν  μόνοι  τους  ποια  γλώσσα  θέλουν  να  διδαχθούν.  Το 
γραφείο ξένων γλωσσών είναι στο Α’ υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικής 
Σχολής.  

Κεντρική Γραμματεία Οδοντιατρικής

Η διοίκηση της Σχολής στηρίζεται  στη Γραμματεία, η οποία ασχολείται  με τη 
διεκπεραίωση φοιτητικών και διοικητικών ζητημάτων της Σχολής, υπάγεται στα 
διοικητικά όργανα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στεγάζεται 
στο  Α’  υπόγειο  του  κτιρίου  της  Σχολής  και  στελεχώνεται  από  το  ακόλουθο 
προσωπικό:
1. Αρετή Σεφερλή-Καρατζά
    Προϊσταμένη (τηλ. 2310999471, φαξ 2310999474)   
2. Σοφία Κυραμαρίδου-Μωραΐτη 
Υπεύθυνη μετεγγραφών, καθ’ υπέρβαση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών και 
μεταπτυχιακών σπουδών (τηλ. 2310999473)
3. Σοφία Ουλάσογλου-Κερέζογλου
Υπεύθυνη  πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωσης  διδακτορικών  και  θεμάτων 
προσωπικού (τηλ. 2310999475)
4. Βαρβάρα Καραμπατζάκη
Υπεύθυνη φοιτητικών θεμάτων (τηλ. 2310999468)
5. Μαρία Θεοδωρούδη
Χειριμός Η/Υ (τηλ. 2310995022).
6. Τριανταφυλλιά Αληφακιώτη
Ηλεκτρονική αλληλογραφία και χειρισμός Η/Υ (τηλ. 2310995013)
7. Αλεξάνδρα Σαμουηλίδου
Υπεύθυνη  για  το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  της  Σχολής  (τηλ. 
2310999473)
8. Ζωή Αυγελή
Χειρισμός Η/Υ (γενικά) (τηλ. 2310999476)
9. Γιώργος Καδίρης

Επιμελητής- Αποθηκάριος (τηλ. 2310999476)
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Γραμματείες Εργαστηρίων Οδοντιατρικής

 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής
Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας.

      Γραμματέας: Φακαλή Στέλλα τηλ: 999606
 Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Γραμματέας: Ευσταθιάδου Παρασκευή τηλ: 999651
 Εργαστήριο Στοματολογίας

Γραμματέας: Λογγινίδου Χαρίκλεια τηλ: 999555
 Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας

Γραμματέας: Καλογιαννίδου Μαρία τηλ: 999558
 Εργαστήριο Κινητής και Ανωτέρας Προσθετικής

Γραμματέας: Σιόβας Στέργιος τηλ: 999561
 Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Γραμματέας: Γαρέφη-Καραμβέρη Ευαγγελία τηλ: 999556
 Εργαστήριο  Προληπτικής  Οδοντιατρικής,  Περιοδοντολογίας  και 

Βιολογίας Εμφυτευμάτων
Γραμματέας: Ζαχαρούδη Αργυρώ τηλ: 999607

 Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας
Γραμματέας: Παγκράτη Μανιώ τηλ: 999639

 Εργαστήριο Παιδοδοντίας
Γραμματέας: Μανουσάκης Ηλίας τηλ: 999582

 Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών
Γραμματέας: Μανουσάκης Ηλίας τηλ: 999582

 Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
Γραμματέας: Βολιώτη Δήμητρα τηλ: 999608

Γραμματείες Εργαστηρίων Ιατρικής

 Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Γραμματέας: Σακκά Γεωργία τηλ: 999066

 Εργαστήριο Φυσιολογίας
Γραμματέας: Θεοδωρίδου Καλλιόπη τηλ: 999172

 Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας
Γραμματέας Σιγάλα Λουκία τηλ: 999357

 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Γραμματέας: Βασιλειάδου Κρινιώ τηλ: 999033

 Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής
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Γραμματέας: Γιαγά Μαρία τηλ: 999272
 Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Γραμματέας: Κιομουρτζή-Μάνου Χαρίκλεια τηλ: 999237
 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής

Γραμματέας: Παππά Ρωμαλέα τηλ: 999305
 Κλινική ΩΡΛ

Γραμματέας:Ακριτίδου-Γιογκατζή Διαμαντένια τηλ: 994762 
 Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Γραμματέας: Μαυρομιχάλη Ελισάβετ τηλ: 999113
 Κλινική Δερματολογίας

Γραμματέας: Ευαγγελία Ξενίδου τηλ: 992262/886322
 Εργαστήριο Παθολογίας

Γραμματέας:  Ιωάννα Σμυρλή (αν.  καθ.  Α.Χατζητόλιος ΑΧΕΠΑ) τηλ: 
994770
Γραμματέας:  Κατερίνα  Τσαούση  (επ.  καθ.  Π.Ζεμπεκάκης  ΑΧΕΠΑ) 
τηλ: 993202
Γραμματέας:  Λίνα  Παπασταθοπούλου  (καθηγ.Ι.  Κλωνιζάκης 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) τηλ: 992830

 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Γραμματέας: Βακουφτσή-Πανιτσίδου Χρυσούλα τηλ: 999002

 Εργαστήριο Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής
Γραμματέας: Κατερίνα Μπακόλα τηλ: 999228 

 Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής
Γραμματέας: Κουρίδου-Τζεβελέκη Ελπινίκη τηλ: 999143
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Βιβλιοθήκη

Η  Βιβλιοθήκη  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  στεγάζεται  στο  Β΄  Υπόγειο  του 
κτιρίου της. Αποτελεί μία από τις 41 υπό οργάνωση Περιφερειακές Αυτόνομες 
Τμηματικές  Βιβλιοθήκες  του Α.Π.Θ.  και  χρησιμοποιεί  το  αυτοματοποιημένο 
σύστημα μηχανοργάνωσης «HORIZON». 
Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την κοινότητα της Σχολής (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 
φοιτητές,  κλπ.)  καθώς  και  τους  επισκέπτες–ερευνητές.  Την  ευθύνη 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης την έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Η υπεύθυνη 
Βιβλιοθηκονόμος είναι η κα Μ. Νικολάκη (τηλ. 2310999433).
Η  συλλογή  της  Βιβλιοθήκης  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  αποτελείται  από 
περίπου  τρεις  χιλιάδες  πεντακόσιους  (3.500)  τίτλους  ελληνικών  και 
ξενόγλωσσων βιβλίων που απαρτίζουν  επιμέρους  συλλογές,  με  ξεχωριστή 
διαχείριση για καθεμία, όπως:

 Η Κύρια  Συλλογή,  με  βιβλία  που  εξυπηρετούν  τις  ερευνητικές  και 
εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής και των χρηστών.

 Η  Συλλογή  Πληροφοριακών  Βιβλίων,  που  περιλαμβάνει  λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες κ.λ.π.

 Η Συλλογή Διδακτορικών Διατριβών της Σχολής,  που περιλαμβάνει 
διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες και υφηγεσίες μελών 
της Σχολής.

 Η  Συλλογή  των  Περιοδικών,  που  περιλαμβάνει  περιοδικά 
οδοντιατρικού ενδιαφέροντος (135 τίτλους περιοδικών εκδόσεων με 
72  τρέχοντες  τίτλους)  ταξιθετημένα  αλφαβητικά  με  τον  τίτλο,  τα 
περισσότερα υπάρχουν και  on-line.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας είναι 
09:00 π.μ.– 17:00 μ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει στη διάθεσή της φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με 
σύστημα καρτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της. Υπάρχουν επίσης έξι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο για αναζήτηση βιβλιογραφίας, καθώς 
επίσης και συσκευή σάρωσης εικόνων (scanner). 

Αναγνωστήριο

Στο  Β΄  υπόγειο  του  κτιρίου  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  λειτουργεί  το 
αναγνωστήριο της Σχολής και έχει χωρητικότητα 40 θέσεων. 
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Αμφιθέατρα-Αίθουσες Διδασκαλίας

Η Οδοντιατρική Σχολή διαθέτει τρία Αμφιθέατρα: του Μανδαλιδείου Κέντρου 
Οδοντιατρικών Ερευνών,  του κεντρικού κτιρίου (στο Α΄ υπόγειο, το μπλε) και 
των  Νευροεπιστημών  και  οκτώ αίθουσες  διδασκαλίας:  στο  Α΄  υπόγειο  του 
κεντρικού κτιρίου την αίθουσα Α και αίθουσα Β, στον 4ο όροφο, την αίθουσα Α 
και αίθουσα Β, μια στον 3ο όροφο και μια στον 4ο του κεντρικού κτιρίου και στο 
Μανδαλίδειο Κέντρο δύο επιπλέον αίθουσες.

Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στο  Α’  υπόγειο  του  κτιρίου  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  λειτουργεί  νησίδα 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τους  φοιτητές  και  τα  μέλη  της  Σχολής 
(υποχρεωτική η απόκτηση λογαριασμού χρήστη ΑΠΘ με προσωπικό κωδικό). 
Στη νησίδα υπάρχουν είκοσι τρείς (23) υπολογιστές,  scanner, CD recorder, 
και εκτυπωτής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από συνεννόηση με 
το διαχειριστή της νησίδας. Η νησίδα είναι  ανοιχτή καθημερινά 9.30 π.μ. – 
16.00 μ.μ. 

Τεχνική Υπηρεσία

Για τις ανάγκες συντήρησης των υποδομών και ιδιαίτερα των οδοντιατρικών 
μηχανημάτων εργάζονται  στη Σχολή  σε  θέση Ε.Τ.Ε.Π.  ο  Δ.  Κούντης  (τηλ. 
2310999464) και ο Δ. Λευκόπουλος (τηλ. 2310999465). Τα εργαστήρια τους 
είναι στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου της Σχολής.

Κεντρική Αποθήκη

Στο Β’ υπόγειο της Σχολής λειτουργεί από φέτος η κεντρική αποθήκη 
διανομής οδοντιατρικών υλικών για την άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών. 
Η διανομή των υλικών γίνεται στις αντίστοιχες κλινικές.

Διαγνωστικό Τμήμα

Το Διαγνωστικό Τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής λειτουργεί στο ισόγειο του 
κτιρίου, έτσι ώστε η πρόσβαση των ασθενών σε αυτό να είναι άμεση.
Ο ρόλος του Διαγνωστικού Τμήματος είναι η υποδοχή των νέων ασθενών, η 
λεπτομερειακή  καταγραφή  των  προβλημάτων  της  στοματικής  τους  υγείας, 
τόσο  της  παρούσας,  όσο  και  των  εργασιών  που  πρέπει  να 
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πραγματοποιηθούν. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει συνέντευξη για τη 
λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, κλινική και ακτινογραφική εξέταση 
του  στόματος,  των  δοντιών  και  των  παρακειμένων  ιστών  και  πιθανώς 
περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.
Το Διαγνωστικό Τμήμα αποτελείται από τη Γραμματεία του και τα Εξωτερικά 
του  Ιατρεία  που  στελεχώνονται  από  μέλος  Δ.Ε.Π.  και  συμμετέχουν  οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος, βρίσκεται 
συνδεδεμένη  on-line  με  τις  γραμματείες  των υπολοίπων Εργαστηρίων της 
Οδοντιατρικής  Σχολής,  έτσι  ώστε  η  διακίνηση  των  ασθενών  και  η 
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  στοματικής  υγείας  από  τους  θεράποντες 
φοιτητές να γίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχολής και τρεις εκπροσώπους των 
φοιτητών.  Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  της  Οδοντιατρικής  που  συμμετέχουν  είναι  οι 
Καθηγητές:  Π.  Κοϊδης (Συντονιστής)  Π.  Μπελτές,  Γ.  Παλαγγιάς  και  Αν. 
Τσίρλης,  και  οι  Αναπλ.  Καθηγητές:  Ε.  Αλμπανίδου,  Λ.  Ζουλούμης, 
Κάλφας, Ε. Κολινιώτη, Ν. Κοτσάνος, Ελ. Κωτσιομύτη, Σ. Σιδηροπούλου 
και η Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Σακελλάρη. Από την Ιατρική Σχολή συμμετέχει η 
Καθηγήτρια Μ. Αλμπάνη και ο Επίκ. Καθηγητής Π. Ζεμπεκάκης. Η Επιτροπή 
εκλέγεται από την Γ.Σ., τελεί υπό την εποπτεία του Πρόεδρου της Σχολής και 
ασχολείται με εκπαιδευτικά θέματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
της Σχολής και επεξεργάσθηκε το Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που 
ισχύει για τους νεοεισαχθέντες της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011.
Οι  κ.κ.  Π.  Κοίδης  και  Ε.  Κωτσιομύτη  συμμετέχουν  και  στην  επιτροπή 
Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής για παρακολούθηση της άσκησης 
των φοιτητων της Οδοντιατρικής Σχολής.

Σύμβουλος Φοιτητή

Ο σύμβουλος Φοιτητή ή Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων της Οδοντιατρικής 
Σχολής που συνεργάζεται με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., 
αποτελείται από τους κ.κ. Π. Δάγκαλη, Eπίκ. Καθηγητής (συντονιστής) και 
Β.  Αναστασιάδου,  Σ.  Δαλαμπίρα,  Σμ.  Καββαδία,  Ν.  Κοτσάνο,  Ε. 
Κουλαουζίδου,  Μ.  Μπελάζη,  Αναπλ.  Καθηγητές,  Ν.  Νταμπαράκη,  Ο. 
Παντελίδου Επίκ. Καθηγητές και Κ. Μεσθανέα Επιστ. Συνεργάτη
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Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. είναι μια υπηρεσία που σκοπό 
έχει  να  συμβάλει  στην  επίλυση  προβλημάτων  που  ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν  οι  φοιτητές  του  Πανεπιστημίου,  στην  ενδυνάμωση  της 
εσωτερικής ζωής του Πανεπιστημίου και στη σύνδεσή του με την ευρύτερη 
κοινωνία. 
Η  Επιτροπή μπορεί  να  προσφέρει:  (α)  υποστήριξη  σε  φοιτητές  με  ειδικές 
ανάγκες,  (β)  διευκόλυνση  ξένων  φοιτητών  στην  προσαρμογή  τους  στις 
σπουδές, (γ) υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής του Α.Π.Θ. μέσω ενισχύσεων 
προς  τις  πολιτιστικές  ομάδες,  (δ)  ενημέρωση  σε  θέματα  πρόληψης  και 
φροντίδας υγείας και προβληματισμό σε θέματα της σύγχρονης κοινωνίας και 
ζωής,  (ε)  συμβουλευτική  και  ψυχολογική  υποστήριξη,  (στ)  εθελοντική 
αιμοδοσία  για  τις  ανάγκες  των  φοιτητών,  μελών  Δ.Ε.Π.  και  διοικητικών 
υπαλλήλων του Α.Π.Θ. και δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα.

Οικονομική Επιμελητεία

Η Σχολή έχει  Οικονομική Επιμελητεία για την κεντρική οικονομική διαχείριση 
και την κεντρική προμήθεια υλικών.

Επιτροπή Μεταδοτικών Νοσημάτων 

Η Επιτροπή αυτή έχει  ως σκοπό την  τήρηση κανόνων μέτρων υγιεινής και 
πρόληψης  για  τους  φοιτητές  και  προσωπικό,  την  οργάνωση  μέτρων 
προστασίας  προσωπικού  στους  χώρους  εργασίας  και  διοργανώνει 
ενημερωτικές  διαλέξεις  για  θέματα  πρόληψης  φοιτητών  και  προσωπικού 
(εκπαίδευση απινιδωτών, ΚΑΡΠΑ, και οργάνωση Φαρμακείων).
Τα μέλη της Επιτροπής είναι: Α. Κολοκοτρώνης Καθηγητής (συντονιστής) 
(τηλ. 999524),Λ. Βασιλειάδης Αναπλ. Καθηγητής (τηλ. 999629), Π. Δάγκαλης 
(τηλ. 999598), Μ. Κοκοτή (τηλ. 999510), Ε. Μαρκοβίτση (τηλ. 999481) και Δ. 
Σακελλάρη (τηλ. 999565) Επίκ. Καθηγητές.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη της Επιτροπής 
σε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος στη διάρκεια της Κλινικής τους 
Άσκησης.   
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Επιτροπή ΟΜΕΑ

Η  Επιτροπή  αυτή  έχει  ως  σκοπούς  την  ετήσια  καταγραφή-έκθεση  της 
Σχολής,  την  συμπλήρωση  απογραφικών  μαθήματος,  την  συμπλήρωση 
απογραφικών  μελών  ΔΕΠ,  την  αξιολόγηση  μαθήματος,  τον  καθορισμό 
κριτηρίων  ποιότητας  και  γενικά  έχει  την  ευθύνη  για  την  διεξαγωγή  της 
διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την σύνταξη της 
Έκθεσης Αξιολόγησης της Σχολής.

Βραβεία 

Βραβείο Καθηγητού Χανανιά Αζαριά: Χρηματικό βραβείο από τη δωρεά στη 
μνήμη  του  Καθηγητού  της  Σχολής  Χανανιά  Αζαριά  χορηγείται  στους  δύο 
αποφοιτήσαντες της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που κατά την πρώτη ή 
δεύτερη εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού έτους συγκεντρώνουν τους δύο 
υψηλότερους βαθμούς πτυχίου. Ο βαθμός πτυχίου δεν θα είναι μικρότερος του 
7,50. Λεπτομέρειες σχετικά με το βραβείο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν οι υποψήφιοι παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής. 

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης LLP/ ERASMUS

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου 
Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  μέσω  της  ενθάρρυνσης  διμερών 
διαπανεπιστημιακών  συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας 
φοιτητών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 
Συντονιστής του Προγράμματος για την Οδοντιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής 
Αργύρης Πισιώτης (6ος όροφος Οδοντιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Οδοντικής 
και  Ανωτέρας  Προσθετικής)  τηλ.:2310  999546,  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση.: 
pissioti@dent.auth.gr 
Μέλη  της  Επιτροπής:  Λ.  Ζουλούμης,  Χατζηκυριάκος  Α.,  Επιβατιανός  Α., 
Διονυσόπουλος Π., Κοτσάνος Ν., Παπαδόπουλος Μ., Βούρος Ι., Οικονομίδης 
Ν., Τσουκαλάς Δ, 
Για  πληροφορίες μπορούν οι  ενδιαφερόμενοι  να  απευθύνονται  καθημερινά 
στην Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1ος όροφος κτιρίου 
Διοίκησης), 11.00 - 13.00. 
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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Από  το  πανεπιστημιακό  έτος  1998-1999  μέχρι  σήμερα  λειτουργεί  στην 
Οδοντιατρική Σχολή Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο έχει ως 
βασική  φιλοσοφία  τον  καταμερισμό  της  γνώσης  σε  εξαμηνιαία  γνωστικά 
αντικείμενα.  Όλα  τα  μαθήματα  του  Προγράμματος  είναι  υποχρεωτικά.  Τα 
ιατροβιολογικά μαθήματα διδάσκονται  κατ’ ανάθεση από την Ιατρική Σχολή 
του Α.Π.Θ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αρχίζει η εφαρμογή του Νέου 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
Στις ακόλουθες σελίδες παρατίθενται α) τα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα του 
νέου Προγράμματος Σπουδών και β) το παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, από το 
τρίτο (Γ’) εξάμηνο και μετά, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των ωρών της 
θεωρίας  και  της  άσκησης του κάθε  μαθήματος,  οι  διδακτικές  του μονάδες 
(Δ.Μ.)  και  οι  συντελεστές  βαρύτητας  (Σ.Β.)  που  απορρέουν  από  αυτές. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του νόμου 1268/82, μία Δ.Μ αντιστοιχεί σε 
μια  εβδομαδιαία  ώρα  διδασκαλίας  επί  ένα  εξάμηνο  προκειμένου  περί 
αυτοτελούς  διδασκαλίας  μαθήματος  και  σε  1-3  ώρες  εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας  επί  ένα  εξάμηνο  για  το  υπόλοιπο  εκπαιδευτικό  έργο.  Με 
απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, αντιστοιχούν 2 Δ.Μ. σε εργαστηριακή ή κλινική 
άσκηση 2 ωρών εβδομαδιαίως για ένα εξάμηνο. 

Υπολογισμός βαθμός πτυχίου

Ο Σ.Β. κάθε μαθήματος υπολογίζεται με βάση τις Δ.Μ. του μαθήματος. Για ≤2 
Δ.Μ. αντιστοιχεί ο Σ.Β. 1. Για 3-4 Δ.Μ. αντιστοιχεί Σ.Β. ίσος με 1,5 και για ≥5 
Δ.Μ ο Σ.Β. ισούται με 2. 
Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου ισούται με το άθροισμα των γινομένων (βαθμός 
μαθήματος  x  συντελεστής  βαρύτητας  μαθήματος)  δια  το  άθροισμα  των 
συντελεστών βαρύτητας. Ισχύει ο ακόλουθος τύπος:
                    

                                                 ∫ (Βαθμός μαθήματος x Σ.Β. μαθήματος) 
       ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  =          
                                                                          ∫ (Σ.Β.)

Από το 2011 η Σχολή θα χορηγεί και το Παράρτημα Διπλώματος το οποίο 
είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
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ΕCTS: Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 

Τι είναι το ECTS;

 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και  Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων είναι ένα σύστημα φοιτητό-κεντρικό βασισμένο στο φόρτο 
εργασίας  του  φοιτητή  που  απαιτείται  για  την  επίτευξη  των 
αντικειμενικών  στόχων  ενός  προγράμματος,  στόχων  που  κατά 
προτίμηση καθορίζονται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις 
ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;

 Το  ECTS  βασίζεται  στον  κανόνα  ότι  60  πιστωτικές  μονάδες 
αποτελούν τον φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά 
τη  διάρκεια  ενός  ακαδημαϊκού  έτους  (30  ανά  εξάμηνο).  Ο  φόρτος 
εργασίας  του  φοιτητή  ενός  πλήρους  φοίτησης  προγράμματος 
σπουδών στην Ευρώπη ανέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε 
περίπου 1500 έως 1800 ώρες φόρτου εργασίας του φοιτητή ανά έτος 
και στις περιπτώσεις αυτές μια πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί 
σε περίπου 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας του φοιτητή.

 Οι  φοιτητές  εξασφαλίζουν  ECTS  πιστωτικές  μονάδες  μετά  από 
επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης εργασίας και αξιολόγηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 Μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων 
και  δεξιοτήτων  που  οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν,  να 
καταλαβαίνουν  ή  να  είναι  σε  θέση  να  κάνουν  μετά  την  επιτυχή 
ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, μακράς 
ή βραχείας.

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς από 
τους  οικείους  διδάσκοντες  ή  υπεύθυνους  για  κάθε  επιμέρους 
αυτοτελές  εκπαιδευτικό  συστατικό  στοιχείο  και  δραστηριότητα  του 
προγράμματος  σπουδών  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στον 
Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε τμήματος/ιδρύματος.

 Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή στο πλαίσιο του ECTS περιλαμβάνει 
τον  απαιτούμενο  χρόνο  για  την  ολοκλήρωση  ενός  συγκεκριμένου 
μαθήματος,  που  αποτελείται  από  παρακολούθηση  διαλέξεων, 
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σεμιναρίων,  ανεξάρτητη  μελέτη,  προετοιμασία  εργασιών, 
προετοιμασία εξετάσεων κλπ.

 Οι  πιστωτικές  μονάδες  κατανέμονται  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά 

συστατικά  στοιχεία  ενός  προγράμματος  σπουδών  (όπως  π.χ. 
ενότητες  μαθημάτων,  σειρές  μαθημάτων,  πρακτική  άσκηση, 
διπλωματική  εργασία,  κλπ.)  και  αντικατοπτρίζουν  τον  φόρτο 
εργασίας, που απαιτεί κάθε συστατικό στοιχείο, για να επιτευχθούν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τον συνολικό φόρτο εργασίας 
που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους 
σπουδών.



Μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων

 Οι  πιστωτικές  μονάδες  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου  επιπέδου  για  να 
μεταφερθούν  ή  να  συσσωρευθούν,  στα  πλαίσια  της  ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αν  είναι  προπτυχιακού  επιπέδου 
αναγνωρίζονται  στο  αντίστοιχο  προπτυχιακό  επίπεδο  ή  αν  είναι 
μεταπτυχιακού  επιπέδου  στο  αντίστοιχο  μεταπτυχιακό  επίπεδο. 
Λαμβάνεται υπόψη επίσης το εξάμηνο που προσφέρθηκε το μάθημα.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(επεξηγήσεις)

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, θα πρέπει μέχρι το τέλος των 
σπουδών σας να έχετε παρακολουθήσει και 9 μαθήματα επιλογής (όλα 
εξεταζόμενα), από τα οποία 1-3 ιατρικά και 6-8 οδοντιατρικά. 
Για κάθε εξάμηνο σπουδών μπορείτε να παρακολουθείτε μαθήματα επιλογής 
του ίδιου ή μικρότερου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού αντίστοιχα (π.χ. στο Γ’ 
εξάμηνο μπορείτε να πάρετε μαθήματα επιλογής του Α’ και Γ’ εξαμήνου, στο 
Ε’ εξάμηνο μαθήματα του Α’ και Γ’ και Ε’ κ.ο.κ.). Κατάλογο με όλα τα 
επιλεγόμενα μαθήματα θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Σπουδών.
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Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα 
της Εξεταστικής των Μαθημάτων είναι αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.dent.auth.gr
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα

Ώρες/εβδομάδα

Δ.Μ. E.C.T.S.
Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

01-01Ν Ανατομική Ι
6 -

6 5 2

01-02Ν Ιατρική Βιολογία 5 1 6 5 2

01-03Ν
Ιατρική 

Πληροφορική Ι

2 1
3 4 1,5

01-04Ν

Ηθική-

Δεοντολογία- 

Νομολογία στην 

Οδοντιατρική

1 - 1 3 1

01-05Ν
Οικολογία 
Στόματος

2 -
2 4 1

01-06Ν  Οδοντική 
Μορφολογία

1 2
3 4 1,5

01-07Ν Ξένη Γλώσσα Ι 2 - 2 3 1

Σύνολο            7 19 4 23 28
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ε1-1Ν Ιατρική Στατιστική 1 1 2 2 1

Ε1-2Ν
Δεξιότητες στην 

επικοινωνία
2 - 2 2 1

Μάθημα

Ανατομική Ι

Κωδικός

01-01Ν

Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγητής Κ. Νάτσης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   6
Δ.Μ.

6
Άσκηση   -

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό  μάθημα:  Η  γνώση  της  μορφολογίας  των  διαφόρων  ιστών, 
οργάνων και συστημάτων καθώς και η γνώση της ανατομικής ορολογίας, του 
καταμερισμού του σώματος σε χώρες και η αναγνώριση των οδηγών σημείων 
του  σώματος.  Φροντιστηριακό  μάθημα:  Γνώση  και  αναγνώριση  στα 
προπλάσματα  και  τα  φυσικά  οστά  των  ανατομικών  χαρακτηριστικών  των 
οστών, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1ο Εξάμηνο:  Γενική  Ανατομική,  2ο Εξάμηνο:  Oστεολογία,  Συνδεσμολογία, 

Μυολογία.
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ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η  διδασκαλία  του  μαθήματος  γίνεται  σε  δύο  εξάμηνα.  Στο  1ο εξάμηνο 
διδάσκεται η Γενική Ανατομική ως θεωρητικό μάθημα στο αμφιθέατρο με τη 
μορφή διαλέξεων, ενώ στο 2ο εξάμηνο διδάσκεται  το Κινητικό Σύστημα ως 
φροντιστηριακό  μάθημα.  Στο  εργαστήριο  οι  φοιτητές  ασχολούνται  με  τη 
λεπτομερή  εκμάθηση  των  στοιχείων  του  κινητικού  συστήματος  και  ως 
βοηθητικά μέσα χρησιμοποιούνται διαφάνειες και  φυσικά οστά, τα οποία οι 
φοιτητές  προμηθεύονται  από  κοιμητήρια,  ή  μπορούν  να  μελετήσουν  στο 
εργαστήριο  πάνω  σε  οστά  που  διαθέτουμε.  Ακόμη  χρησιμοποιούνται 
προπλάσματα για την εκμάθηση των μυών και των συνδέσμων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υπάρχει  η δυνατότητα τριών απουσιών στα φροντιστηριακά μαθήματα. Στο 
τέλος και των δύο εξαμήνων οι φοιτητές υποβάλλονται σε εξετάσεις στην ύλη 
της  Γενικής  Ανατομικής,  Oστεολογίας,  Μυολογίας  και  Συνδεσμολογίας 
(Εισαγωγή  στην  ανατομική  -  Κινητικό  σύστημα)  υπό  μορφή  ερωτήσεων 
ανάπτυξης. 

Μάθημα

Ιατρική Βιολογία

Κωδικός

01-02Ν

Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγήτρια  Ε. Φράγκου-

Μασουρίδου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   5
Δ.Μ.

6
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η γνώση της δομής και λειτουργίας των επιμέρους οργανιδίων του κυττάρου, 
με στόχο την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας νόσων σε μοριακό επίπεδο.
Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές της επιστήμης της Βιολογίας 
και  η  δυνατότητα  εξάσκησης  σε  θεωρητικό  και  πρακτικό  επίπεδο  στις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται  από τη σύγχρονη βιολογική επιστήμη για 
την κατανόηση των βασικών αυτών αρχών. Αυτό επιτυγχάνεται  τόσο με τη 
θεωρητική διδασκαλία στο αμφιθέατρο και στις φροντιστηριακές ασκήσεις όσο 
και  στις  εργαστηριακές  ασκήσεις  με  την  εκμάθηση  μεθόδων  και  χρήση 
οργάνων  (μικροσκόπιο,  φυγόκεντρο,  απομόνωση  κυτταρικών  οργανιδίων, 
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ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων κ.λ.π.). Η εμπειρία που θα 
αποκτηθεί θα είναι χρήσιμη για την πληρέστερη κατανόηση των μαθημάτων 
που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Θεωρητική διδασκαλία στο αμφιθέατρο
β. Φροντιστηριακή άσκηση: επεξεργασία επιλεγμένων θεμάτων, εκπόνηση και 
παρουσίαση εργασίας από τους φοιτητές υποχρεωτική, με την καθοδήγηση 
του διδάσκοντος και παράδοση γραπτής εργασίας επίσης υποχρεωτική
γ.  Εργαστηριακή  άσκηση:  εκπαίδευση στην εκμάθηση μεθόδων και  χρήση 
οργάνων στο εργαστήριο (υποχρεωτική)
δ.  Προσωπική  συνεργασία  ΔΕΠ/φοιτητή  για  την  εκπόνηση  εργασιών  που 
παρουσιάζονται σε ευρύτερο ακροατήριο, δηλαδή σε σεμινάρια και συνέδρια 
(προαιρετική).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  αξιολόγηση  της  προόδου  του  φοιτητή  προκύπτει  από  τη  φυσική  του 
παρουσία,  το ενδιαφέρον και  τη συμμετοχή του στην παρακολούθηση των 
φροντιστηριακών  και  εργαστηριακών  ασκήσεων,  καθώς  και  την  εκπόνηση 
εργασίας στα πλαίσια της φροντιστηριακής άσκησης. Οι εξετάσεις στο τέλος 
του εξαμήνου είναι γραπτές.

Μάθημα

Ιατρική Πληροφορική Ι

Κωδικός

01-03Ν
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Συντονιστής

Επίκ.Καθηγητής Π. Μπαμίδης
Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η χρήση της τεχνολογίας και  της πληροφορικής αποτελεί  βασική δεξιότητα 
στην  ιατρική  και  οδοντιατρική  εκπαίδευση,  την  περίθαλψη και  την  έρευνα. 
Σκοπός  λοιπόν  του  μαθήματος  της  Ιατρικής  Πληροφορικής  Ι  είναι  η 
εξοικείωση των φοιτητών στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των  Η/Υ, των 
τηλεπικοινωνιών  και  του  διαδικτύου  για  την  εξόρυξη  ιατρικών  και 
οδοντιατρικών πληροφοριών και δεδομένων από βάσεις γνώσης, δεδομένων 
υγείας και άλλων ιατρικών πληροφοριών που είναι προσπελάσιμες μέσω του 
παγκόσμιου ιστού. Στόχος είναι να γίνουν οι φοιτητές γνώστες και κοινωνοί 
των εννοιών που εμπεριέχονται στις εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής 
που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διακίνηση της ιατρικής και οδοντιατρικής 
γνώσης, τη διαχείριση της ιατρικής και οδοντιατρικής πληροφορίας, τη χρήση 
ηλεκτρονικού  φακέλου  για  τους  ασθενείς  και  την  υποστήριξη  της  ιατρικής 
απόφασης.  Τέλος,  στόχος  είναι,  μέσα  από  την  άσκηση,  οι  φοιτητές  να 
εξοικειωθούν έμπρακτα σε μια σειρά από νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που 
θα τους χρειαστούν άμεσα τόσο στις σπουδές τους όσο και στην μετέπειτα 
πορεία τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με  την  από  έδρας  διδασκαλία  και  τις  εργαστηριακές  ασκήσεις  δίδεται  η 
δυνατότητα στους φοιτητές:

• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται  με τη δομή, την 

αρχιτεκτονική, τη λειτουργία και τη χρήση του Η/Υ.

• Να αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω 
σε θέματα που άπτονται της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.

• Να  περιγράφουν  με  αλγορίθμους  και  λογικά  βήματα  ιατρικές 
διαδικασίες και προβλήματα.

• Να αναζητούν έγκυρη ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο καθώς και 
σε εξειδικευμένες ιατρικές βάσεις γνώσης.

• Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 
και να κατανοήσουν την αξιοποίηση του.
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• Να κατανοήσουν το ρόλο και τη σπουδαιότητα της διακίνησης και της 

διαχείρισης  της  ιατρικής  πληροφορίας  στα  συστήματα  παροχής 
υπηρεσιών υγείας καθώς και στις δράσεις για την προαγωγή της υγείας 
και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

• Να αξιοποιούν και  να χρησιμοποιούν δυναμικά τις νέες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευσή τους.

• Να  κατανοήσουν  το  περιεχόμενο  και  τη  σημασία  της 
βιοπληροφορικής.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
26 ώρες διδασκαλία (αμφιθέατρο): δύο (2) ώρες την εβδομάδα επί δεκατρείς 
(13) εβδομάδες.
12-13 ώρες εργαστηριακή άσκηση: δύο (2) ώρες την εβδομάδα επί έξι  (6) 
εβδομάδες και μία (1) ώρα την εβδομάδα επί μία (1) εβδομάδα σε ομάδες των 
15  ατόμων.  Η  παρακολούθηση  των  εργαστηρίων  δεν  είναι  υποχρεωτική. 
Απαιτείται όμως εγγραφή στα τμήματα (γίνεται ηλεκτρονικά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργαστηριακές  ασκήσεις.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  στο  τέλος  κάθε 
εργαστηρίου. Για όσους δεν παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις 
θα  γίνει  γραπτή  αξιολόγηση  στην  ύλη  των  εργαστηρίων  την  τελευταία 
εβδομάδα  του  εξαμήνου.  Ο  βαθμός  των  εργαστηριακών  ασκήσεων 
συμμετέχει  σε  ποσοστό  20%  στον  τελικό  βαθμό  και  ισχύει  μόνο  για  τις 
εξεταστικές περιόδους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
Τελικές εξετάσεις. Γραπτές εξετάσεις στις εξεταστικές περιόδους. Ο βαθμός 
εξέτασης συμμετέχει σε ποσοστό 80% στον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση μη 
συμμετοχής στις εργαστηριακές ασκήσεις,  ο τελικός βαθμός δεν μπορεί  να 
υπερβεί το οκτώ (8).

Μάθημα

Ηθική-Δεοντολογία-Νομολογία 

Κωδικός

01-04Ν
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στην Οδοντιατρική

Συντονιστής

Αναπλ.Καθηγήτρια Β. Τοπίτσογλου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

1
Άσκηση   -

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η  ανάπτυξη  του  Ηθικού  και  Δεοντολογικού  πλαισίου  λειτουργίας  του 
επαγγέλματος - λειτουργήματος του οδοντιάτρου και της ενασχόλησή του με 
την έρευνα, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο φοιτητής (α) να κατανοήσει 
τις  αρχές  της  ηθικής  και  δεοντολογίας  που  διέπουν  την  άσκηση  του 
επαγγέλματος  -  λειτουργήματος,  ακολουθώντας  τον  εθνικό  Κώδικα 
Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, αλλά και το πλαίσιο άσκησης της Οδοντιατρικής 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. (β) Να αντιληφθεί  τις συνέπειες των λανθασμένων 
πράξεων σε σχέση με τη Δεοντολογία (πειθαρχική ευθύνη) αλλά και με τον 
Νόμο (αστική και ποινική ευθύνη). (γ) Να μπορεί να αναγνωρίζει τα όρια που 
θέτει  η  βιοηθική  κατά  την  ενασχόληση  με  την  έρευνα  στην  Ιατρική  και 
Οδοντιατρική επιστήμη. (δ) Να αντιληφθεί τη σημαντικότητα των σύγχρονων 
πυλώνων  της  Οδοντιατρικής  επιστήμης  που  είναι  ο  ασθενο-κεντρικός 
χαρακτήρας  της  οδοντιατρικής  πράξης  και  η  αναγκαιότητα  της  δια  βίου 
εκπαίδευσης.
 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις (1Χ13 ώρες). Παρακολούθηση του 80% των μαθημάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

Μάθημα

Οικολογία Στόματος

Κωδικός

01-05Ν
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Συντονιστής

 Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κάλφας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   -

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής να αντιληφθεί την στοματική κοιλότητα ως ένα λειτουργικό σύνολο, 
με τα χαρακτηριστικά ενός ανοικτού οικοσυστήματος, που δέχεται επιρροές εκ 
των έσω και έξω και να κατανοήσει ποια είναι τα φυσιολογικά πλαίσια 
λειτουργίας του οικοσυστήματος, ώστε να μπορέσει: (α) να επεξεργαστεί τις 
διαφορές μεταξύ του φυσιολογικού και παθολογικού που θα διδαχθεί στα 
διάφορα μαθήματα και άλλων εργαστηρίων  και (β) να εντάξει στο πλαίσιο 
αυτό την αποτελεσματικότητα των όποιων μέτρων προτείνονται, προληπτικών 
ή θεραπευτικών. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις (2*13 ώρες). Παρακολούθηση του 80% των μαθημάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

Μάθημα

Οδοντική Μορφολογία 

Κωδικός

01-06Ν

Συντονιστές

Λέκτορας Π. Γερασίμου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1 Δ.Μ.

3
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Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο τέλος του Α εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει και να περιγράφει 
τις διαφορές των μονίμων και νεογιλών δοντιών, να αναγνωρίζει τα δόντια και 
να αναπαριστά με κερί την μορφολογία τους. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Φροντιστηριακές  παραδόσεις  και  εργαστηριακές  ασκήσεις  σε  γύψινα 
εκμαγεία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακολούθηση των φροντιστηριακών παραδόσεων
Παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων  
Παράδοση των πρακτικών εργασιών
Εξέταση στο τέλος του Α εξαμήνου

Μάθημα

Ξένη Γλώσσα  Ι (επιλογή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική) 

Συντονίστριες

Α.Μ. Χατζηθεοδώρου (αγγλικά), 

Κ. Φωτιάδου (αγγλικά),

Κωδικός

01-07Ν
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Π. Ποποτή (γερμανικά),

Ε. Παπαδάκη (ιταλικά)

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.  2

Για την Αγγλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Οδοντιατρική 
είναι η εκμάθηση της οδοντιατρικής ορολογίας έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι 
ενήμεροι για το ειδικό λεξιλόγιο της επιστήμης τους και να είναι σε θέση τόσο 
να κατανοούν όσο και να παράγουν λόγο αυτόνομα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρουσίαση των θεμάτων μέσα από βιβλία Οδοντιατρικής, συζήτηση πάνω 
σε αυτά και εξάσκηση μέσα από ασκήσεις που τα πλαισιώνουν.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη Γαλλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  της  γαλλικής  γλώσσας  είναι  η 
εξοικείωση των φοιτητών με  επιστημονικά  κείμενα  της  ειδικότητάς  τους,  η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  βασίζεται  στη  μελέτη  και  επεξεργασία  κειμένων  ιατρικής  και 
οδοντιατρικής  ορολογίας.  Εκτός  από  τα  βασικά  εγχειρίδια  που 
χρησιμοποιούνται,  προσφέρονται  και  άλλα απολύτως εξειδικευμένα κείμενα 
υπό  μορφή  φωτοαντιγράφων  από  έγκυρα  περιοδικά  ή  επιστημονικά 
συγγράμματα.
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ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικά  εγχειρίδια,  φωτοτυπημένα  αυθεντικά  κείμενα  από  εξειδικευμένα 
συγγράμματα και περιοδικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη Γερμανική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των φοιτητών με επιστημονικά κείμενα της ειδικότητάς τους, η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην ιατρική ορολογία που πλαισιώνεται και από σύντομα ιατρικά 
κείμενα. Ταυτόχρονα διδάσκεται και γραμματική. Το μάθημα της Γερμανικής 
Γλώσσας  το  επιλέγουν  κατά  κανόνα  φοιτητές  που  έχουν  ήδη  γνώσεις 
Γερμανικών  τουλάχιστον  με  επίπεδο  γλωσσομάθειας  του  Συμβουλίου  της 
Ευρώπης Α1.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και σεμινάρια ή φροντιστήρια.       

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για την Ιταλική γλώσσα 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  κατανόηση  της  δομής  της  ιταλικής  γλώσσας  από  τους  φοιτητές  και  η 
δυνατότητα  να  επιτελούν  απλές  καθημερινές  γλωσσικές  λειτουργίες  (πιο 
συγκεκριμένα:  οι  φοιτητές  να  μπορούν  να  καταλαβαίνουν  και  να 
χρησιμοποιούν πολύ βασικές φράσεις, να μπορούν να γράφουν σύντομα και 
απλά  μηνύματα,  να  συμπληρώνουν  αιτήσεις  (κ.ά.  έντυπα).  Να  έχουν  ένα 
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βασικό λεξιλόγιο λέξεων και να χρησιμοποιούν λίγες και απλές γραμματικές 
δομές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην ιταλική γλώσσα με την κατανόηση των βασικών κανόνων της 
γραμματικής.  Εκμάθηση  λεξιλογίου  μέσω  σύντομων  κειμένων  και  απλών 
καθημερινών  διαλόγων.  Εξοικείωση  στην  επικοινωνία  (αντιστοιχεί  στο  Α1 
επίπεδο γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  και  ασκήσεις  κατανόησης  γραπτού  και  προφορικού 
επιστημονικού λόγου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Μάθημα Επιλεγόμενο

Κωδικός

Ε01-01Ν

38



Ιατρική Στατιστική
Συντονίστρια

Καθηγήτρια Μ. Αρβανιτίδου-

Βαγιωνά

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές αρχές της Ιατρικής Στατιστικής 
μεθοδολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διερεύνηση ιατρικών 
προβλημάτων. Σκοπός επίσης είναι να αφομοιωθούν οι γνώσεις για τη 
συλλογή, την επεξεργασία και την παρουσίαση των δεδομένων αλλά και για 
την εφαρμογή των διαφόρων στατιστικών δοκιμασιών και αναλύσεων και την 
κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων στην ιατρική και στη βιολογική έρευνα.
Η κατανόηση και εμπέδωση γενικών αρχών και βασικών θεωριών της 
Ιατρικής Στατιστικής και της μεθοδολογίας της, με επίκεντρο την αιτιολογική 
ερμηνεία των εφαρμοσμένων αρχών και μεθόδων στα διάφορα βιοστατιστικά 
προβλήματα και στην κριτική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε διδασκαλία από αμφιθεάτρου.
Υποχρεωτική παρακολούθηση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γραπτές  εξετάσεις,  οι  οποίες  αφορούν  σε  κριτική  απάντηση  ερωτήσεων 
θεωρίας πολλαπλών επιλογών και επίλυση ασκήσεων 
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Μάθημα Επιλεγόμενο

Δεξιότητες στην Επικοινωνία

Κωδικός

Ε01-02Ν

Συντονίστρια

Αναπλ.Καθηγήτρια Β. 

Τοπίτσογλου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   -

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η κατανόηση των αρχών της Επικοινωνίας και η σημασία τους στην άσκηση 
της Οδοντιατρικής επιστήμης.

Ο  φοιτητής  να  αντιληφθεί  ότι  η  απόκτηση  δεξιοτήτων  στην  επικοινωνία 
συμβάλει  (a)  στην  οικοδόμηση  της  σχέσης  οδοντιάτρου–ασθενή,  (β) 
διευκολύνει  τη συμμόρφωση του ασθενή στην θεραπευτική και  προληπτική 
αγωγή,  (γ)  εξασφαλίζει  υψηλότερο  επίπεδο  ικανοποίησης  του  ασθενή, 
λιγότερα  παράπονα, (δ)  μειώνει τον φόβο για τον οδοντίατρο, κλπ.

Επειδή  η  επικοινωνία  απαιτεί  την  εμπλοκή  της  ψυχικής  μηχανής, 
προσδοκάται  ότι  μέσα  από  τα  παιχνίδια  ρόλων  και  τις  ασκήσεις 
δραματοποίησης  (βιωματική  μάθηση)  οι   φοιτητές  που  θα  επιλέξουν  το 
μάθημα αυτό θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια  και ομαδικές βιωματικές ασκήσεις,

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Εκπόνηση και παράδοση εργασίας  ανά υπο-ομάδα φοιτητών

Παρακολούθηση του 80% των μαθημάτων και ενεργητική συμμετοχή των 
φοιτητών στις βιωματικές ασκήσεις των υπο-ομάδων. 
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Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

02-01N Ιατρική Γενετική 5 1 6 5 2

02-02N
Βιολογική 

χημεία Ι
4 1 5 5 2

02-03N
Φυσιολογία 

Οδοντιάτρων Ι
2 2 4 4 1,5

02-04N Ιατρική Φυσική 2 1 3 4 1,5

02-05N
Φυσιολογία ΣΓΣ-

Σύγκλειση
3 3 4 1,5

02-06N  Βιοϋλικά Ι 4 - 4 4 1,5

Σύνολο            6 20 5 25 26

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

     Ε2-1Ν Ιατρική 
Ψυχολογία

2 2 2 1

     Ε2-2Ν
Εφαρμογές 
Οδοντιατρικής 
Πληροφορικής

2 2 1

    Ε2-3Ν Ξένη Γλώσσα ΙΙ 2 2 2 1
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Μάθημα

Ιατρική Γενετική

Κωδικός

02-01Ν

Συντονίστρια

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Φράγκου-

Μασουρίδου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   5
Δ.Μ.

6
Άσκηση   1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  διδασκαλία  των  βασικών  γνώσεων  της  μοριακής  γενετικής  με  ιδιαίτερη 
έμφαση στη δομή και λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, τη μοριακή ανάλυση 
του DNA, τη μελέτη των χρωμοσωμάτων και των χρωμοσωμικών ατυπιών, τις 
μεθόδους χαρτογράφησης των γονιδίων καθώς και των διαφόρων τύπων της 
κληρονομικότητας και των νόμων που τη διέπουν. Επιπλέον γίνεται αναφορά 
βάσει  συγκεκριμένων παραδειγμάτων στη γενετική διαφόρων γενετικών και 
κληρονομικών  ασθενειών  στον  άνθρωπο,  συμπεριλαμβανομένου  και  του 
καρκίνου. Ένας πρόσθετος σκοπός είναι η διδασκαλία των μεθόδων και των 
δυνατοτήτων του προγεννητικού ελέγχου, της συμβουλευτικής γενετικής και 
της γενετικής των πληθυσμών
Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές της γενετικής του 
ανθρώπου και η δυνατότητα εξάσκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 
στις  μεθόδους  που  εφαρμόζονται  για  την  κατανόηση  και  τη  διάγνωση 
γενετικών και κληρονομικών νοσημάτων στον άνθρωπο. Αυτό επιτυγχάνεται 
τόσο  με  τη  θεωρητική  διδασκαλία  στο  αμφιθέατρο  και  τα  φροντιστηριακά 
μαθήματα,  όσο  και  στις  εργαστηριακές  ασκήσεις.  Η  εμπειρία  που  θα 
αποκτηθεί είναι απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση πολλών κλινικών 
μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στα επόμενα εξάμηνα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Θεωρητική διδασκαλία στο αμφιθέατρο
β.  Φροντιστηριακή  άσκηση:  συζήτηση  επιλεγμένων  θεμάτων,  εκπόνηση, 
παρουσίαση και παράδοση εργασίας από τους φοιτητές (υποχρεωτική)
γ.  Εργαστηριακή  άσκηση:  εκπαίδευση  στην  εκμάθηση  μεθόδων  μοριακής 
γενετικής και χρήση οργάνων στο εργαστήριο (υποχρεωτική)
δ. Προσωπική συνεργασία ΔΕΠ/φοιτητή για την εκπόνηση εργασιών που θα 
παρουσιαστούν στα πλαίσια της φροντιστηριακής άσκησης (υποχρεωτική) ή 
σε ευρύτερο ακροατήριο σε σεμινάρια και συνέδρια (προαιρετική).
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η  αξιολόγηση  της  προόδου  του  φοιτητή  προκύπτει  από  τη  φυσική  του 
παρουσία,  το ενδιαφέρον και  τη συμμετοχή του στην παρακολούθηση των 
φροντιστηριακών  και  εργαστηριακών  ασκήσεων,  καθώς  και  την  εκπόνηση 
εργασίας στα πλαίσια της φροντιστηριακής άσκησης. Οι εξετάσεις στο τέλος 
του εξαμήνου είναι γραπτές.

Μάθημα

Βιολογική χημεία Ι Κωδικός

02-02Ν

Συντονίστρια

Καθηγήτρια Νόρμα Βαβάτση-

Χριστάκη

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εκμάθηση απο τους φοιτητές της δομής και λειτουργίας των κυτταρικών 
μεμβρανών, αντλιών και μηχανισμών μεταγωγής σήματος. Κατανόηση του 
μεταβολισμού των μακρομορίων μέσα στο κύτταρο, με όλες τις βιοχημικές 
αντιδράσεις που λαμβάνουν μέρος για την εξασφάληση ενέργειας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται στο αμφιθέατρο και με εργαστηριακές ασκήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δομή και λειτουργία βιολογικών μεμβρανών, διαύλων και αντλιών. Μεταγωγή 
σήματος.  Γλυκόλυση  και  γλυκονεογένεση.  Κύκλος  του  κιτρικού  οξέος  και 
ρύθμισή  του.  Οξειδωτική  φωσφορυλίωση.  Μεταβολισμός  του  γλυκογόνου. 
Μεταβολισμός  λιπαρών  οξέων.  Μεταβολισμός  αμινοξέων.  Βιοσύνθεση 
νουκλεοτιδίων. Ολοκλήρωση του μεταβολισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη στο τέλος του 
εξαμήνου.  Οι   εργαστηριακές  ασκήσεις  είναι  υποχρεωτικές,  λαμβάνονται 
παρουσίες και απαιτούνται όλες, για να δώσει ο φοιτητής εξετάσεις στο τέλος 
του εξαμήνου του μαθήματος. Ο φοιτητής αξιολογείται από τον διδάσκοντα με 
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γραπτές  εξετάσεις  μετά  την  ολοκλήρωση  των  ασκήσεων  και  το  “  άριστα” 
συνυπολογίζεται  σε ποσοστό 10% της γραπτής βαθμολογίας  του,  για την 
τελική βαθμολογία στο ίδιο και στο επόμενο εξάμηνο.

Μάθημα

Φυσιολογία Οδοντιάτρων Ι

Κωδικός

02-03Ν

Συντονιστές

Καθηγήτρια Μ. Αλμπάνη

Καθηγητής Κ. Καλαράς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

4
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  στόχος  του  μαθήματος  είναι  να  αποκτήσει  ο  φοιτητής  γνώσεις  για  το 
περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσιολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενική Φυσιολογία, Αίμα, Ενδοκρινείς αδένες, Νευρικό Σύστημα. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  από  αμφιθεάτρου  και 
εργαστηριακών ασκήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η  επίδοση  του  φοιτητή  αξιολογείται  με  βάση  το  βαθμό  των  γραπτών 
εξετάσεων στο τέλος  του εξαμήνου. 

Μάθημα

Ιατρική Φυσική

Κωδικός

02-04Ν
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Συντονιστές

Αναπλ.Καθηγήτρια Ε. Μολυβδά-

Αθανασοπούλου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2

Δ.Μ.

3
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής:
1. να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε ειδικά θέματα φυσικής που οι εφαρμογές 
τους εντάσσονται στην οδοντιατρική επιστήμη και
2. να κατανοήσει τόσο τα καθιερωμένα γνωστικά αντικείμενα όσο και τις νέες 
απόψεις πάνω στα σύγχρονα θέματα, όπως μη ιοντίζουσα ακτινοβολία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κυματική, ακουστική, υπέρηχοι (US), γεωμετρική οπτική, ακτινοβολία Laser, 
φυσικές  ιδιότητες  αερίων,  φυσικές  ιδιότητες  υγρών,  θερμότητα,  ηλεκτρικά 
πεδία  –  ηλεκτροστατική,  ηλεκτρικό  ρεύμα,  μαγνητισμός,  ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, ημιαγωγοί, ηλεκτρονική, βιομηχανολογία, πυρηνικός μαγνητικός 
συντονισμός – απεικόνιση, μέτρηση και όρια επικινδυνότητας των μη
ιοντιζουσών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται  από αμφιθεάτρου υπό μορφή παραδόσεων. Ο κάθε 
διδάσκων καλύπτει ορισμένα κεφάλαια από το αντίστοιχο σύγγραμμα Ιατρική 
Φυσική,  Τόμος  Β’  (Στοιχεία  Γενικής  Φυσικής  και  Εφαρμογές  στην  Ιατρική. 
Υπέρηχοι, Laser, MRI, Βιο- Μηχανολογία, Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες). 
Επίσης  ο  φοιτητής  υποχρεούται  να  παρακολουθήσει  τέσσερα  εργαστήρια: 
Εισαγωγικό, Ηλεκτρονικό θερμόμετρο – Thermistor, Ηλεκτροκαρδιογράφος,
Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος. Η εξέταση περιλαμβάνει την ύλη από το σύγγραμμα Ιατρική 
Φυσική,  Τόμος  Β’  και  την  ύλη  των  αντίστοιχων  εργαστηρίων  από  τις 
Σημειώσεις Εργαστηρίων Ιατρικής Φυσικής. Η εξέταση πραγματοποιείται στο 
τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Φυσιολογία ΣΓΣ-Σύγκλειση

Κωδικός

02-05Ν
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Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Χατζηκυριάκος

Επίκ. Καθηγητής Δ. Τορτοπίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατανόηση  της  ανατομικής  δομής  των  μελών  του  στοματογναθικού 
συστήματος,  καθώς  και  της  φυσιολογίας  των  κινήσεων  της  κάτω γνάθου. 
Κατανόηση  της  έννοιας  της  λειτουργικής  μορφολογίας  των  οδοντικών 
φραγμών,  με  έμφαση  στην  εκμάθηση  των  μορφολογικών  στοιχείων  των 
μασητικών επιφανειών και των καθοριστικών παραγόντων κίνησης.
Εκμάθηση  τεχνικής  λειτουργικής  διαμόρφωσης  με  κερί  με  τη  χρήση  του 
έγχρωμου οδηγού του H. C. Lundeen.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εργαστηριακή άσκηση. Παραδόσεις αμφιθεάτρου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, ενδιάμεση εξέταση παραδόσεων.

Μάθημα

Βιοϋλικά

Κωδικός

02-06Ν

Συντονιστής

Καθηγητής Γ. Παλαγγιάς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4 Δ.Μ.

4
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Άσκηση   -

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις 
που αφορούν την επιλογή και τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται 
στην οδοντιατρική κλινική πράξη, όπως και η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν από 
ενδοστοματική λειτουργία των υλικών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από το αμφιθέατρο, Φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακολούθηση των Φροντιστηριακών Μαθημάτων
Γραπτές Εξετάσεις 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Μάθημα Επιλεγόμενο

Ιατρική Ψυχολογία

Κωδικός

Ε02-01Ν
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Συντονιστής 

Καθηγητής Δ. Κανδύλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2

Άσκηση   -

Δ.Μ.

2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Ψυχολογία καθιερώθηκε ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος από τον W. 
Wundt, μόλις πριν από 130 περίπου χρόνια, με την πειραματική μελέτη των 
νοητικών  εμπειριών.  Έκτοτε,  η  ανάπτυξή  της  ήταν  ταχεία,  ιδίως  μετά  τις 
έρευνες  των  Pavlov  και  Watson,  που  επεξέτειναν  τα  όριά  της  και  της 
προσέδωσαν  νέες  προοπτικές,  εξηγώντας  ο  μεν  πρώτος  με  πειραματικές 
νευροφυσιολογικές μεθόδους τη φυσιολογική και παθολογική συμπεριφορά, ο 
δε δεύτερος καθιερώνοντας τη μελέτη της συμπεριφοράς ως ένα από τα κύρια 
αντικείμενά της.
Η Ιατρική Ψυχολογία αποτελεί ένα επιμέρους κλάδο της Ψυχολογίας. Αρχικά, 
το περιεχόμενό της ήταν πολύ ευρύ,  ασαφές και  μη ειδικό.  Περιελάμβανε, 
πεδία της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Παβλωφικής θεωρίας αλλά και της 
Ψυχοκοινωνιολογίας  και  των  ψυχοφαρμακολογικών  ερευνών.  Σήμερα  το 
περιεχόμενό  της  δεν  είναι  τόσο  ετερογενές.  Η  Ιατρική  Ψυχολογία  έχει  ως 
κύριο  σκοπό  της  να  παρέξει  στον  ιατρό  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και 
γνώσεις  για  την  κατανόηση  των  αιτημάτων  του  ασθενούς  του  με  τις 
αποδεκτές,  συνήθεις  επιστημονικές  μεθόδους,  κατά  τρόπο  ολιστικό, 
αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  της  αλληλεπίδρασης οργανικών,  ψυχολογικών 
και  κοινωνικών παραγόντων στην πρόκληση των προβλημάτων υγείας και 
ευρύτερα των παθολογικών διαταραχών. Ακόμη, προωθεί την κατανόηση του 
ρόλου  των  ψυχολογικών  και  κοινωνικών  παραγόντων  στην  πρόληψη  των 
τελευταίων.
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:  η σχέση και η στάση του ιατρού προς τον 
άνθρωπο  που  υποφέρει,  καθώς  και  η  ολιστικού  τύπου  θεραπευτική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του, αποτελούν τους κύριους στόχους 
της Ιατρικής Ψυχολογίας. Όλα αυτά, ανεξαρτήτως της οργανικής ή ψυχικής 
προέλευσης της ασθένειας,  του εστιακού ή διάχυτου,  του οξέος ή  χρόνιου 
χαρακτήρα της. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο – Μέθοδοι μελέτης της Ιατρικής Ψυχολογίας και οι σχέσεις της με 
συναφείς επιστήμες
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου
Οι μηχανισμοί άμυνας του εγώ
Η ψυχολογία του ενήλικα και του γέροντα
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Υγεία και ασθένεια
Η ψυχοσωματική προσέγγιση της υγείας και της ασθένειας
Ο ιατρός και η Ιατρική
Η πρώτη συνάντηση ιατρού και ασθενούς
Η σχέση ιατρού – ασθενούς
Το άγχος και ο φόβος
Ο ασθενής με νεόπλασμα
Ο ιατρός και οι ευθύνες του απέναντι στον ασθενή
Επαγγελματική εξουθένωση

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διαδραστική με τη χρήση εποπτικών μέσων και βάσει του προγράμματος που 

ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα ακολουθούμενα από την Οδοντιατρική σχολή.

Μάθημα Επιλεγόμενο

Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής

Κωδικός

Ε02-02Ν

Συντονιστής

Επίκ. Καθηγητής Π. Μπαμίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Άσκηση   1

Δ.Μ.

2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία 
γνώσης  σε  θέματα  τα  οποία  άπτονται  του  γνωστικού  αντικειμένου  της 
οδοντιατρικής  πληροφορικής  και  είναι  σχετικά  με  την  χρήση  συστημάτων, 
τεχνικών,  και  μεθοδολογιών  πληροφορικής  στην  παροχή  υπηρεσιών 
φροντίδας  οδοντικής  υγείας.  Έτσι  έμφαση  δίνεται  σε  θέματα  όπως  η 
διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, και τα συναφή με αυτή συστήματα 
επεξεργασίας  των  δεδομένων  τους,  η  στήριξη  των  αποφάσεων  στην 
οδοντιατρική  πράξη,  καθώς  και  η  υποστήριξη  της  τελευταίας  μέσα  από 
προηγμένα τηλεματικά συστήματα και πληροφορικά συστήματα εκπαίδευσης.
Στόχος του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές για την εφαρμογή 
των επιστημών που σχετίζονται  με την πληροφορική και  που μπορούν να 
εφαρμοσθούν  προκειμένου  να  βελτιωθούν  οι  οδοντιατρικές  πρακτικές,  η 
έρευνα, η εκπαίδευση και η διαχείριση ασθενών, ασθενειών και θεραπειών.
.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Κατανοούν τις βασικές εκείνες έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και 
λειτουργία σύγχρονων συστημάτων οδοντιατρικής φροντίδας υγείας

• Αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω σε 
θέματα  που  άπτονται  της  τηλεματικής  και  της  πληροφορικής  στην 
οδοντική υγεία

• Περιγράφουν με λογικά βήματα ιατρικές διαδικασίες και προβλήματα 
σύγρονων πληροφορικών συστημάτων οδοντικής υγείας

• Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και 
να συζητούν τα σχετικά με αυτόν θέματα

• Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της οδοντιατρικής 
πληροφορίας  μέσω  τηλεϊατρικών  συστημάτων  και  συστημάτων 
στήριξης απόφασης

• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους 
• Κατανοούν το περιεχόμενο και τη σημασία ειδικότερων ερευνητικών 

θεμάτων οδοντιατρικής πληροφορικής

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεωρητική διδασκαλία και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε ηλεκτρονικούς 
οδοντιατρικούς φακέλους, καθώς και στη διαχείριση της πληροφορίας τους με 
σύγχρονα  πληροφορικά  εργαλεία.  Η  διδασκαλία  περιλαμβάνει  δίωρες 
διαλέξεις  είτε  από  αμφιθεάτρου,  είτε  πρακτικές/εργαστηριακές  ασκήσεις-
επιδείξεις που γίνονται στους χώρους της Οδοντιατρικής Σχολής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο  τελικός  βαθμός  προκύπτει  από  τον  συνδυασμό  του  βαθμού  εξέτασης 
(τουλάχιστον 70%) και από την αξιολόγηση στις πρακτικές ασκήσεις/εργασίες 
(έως 30%).

Μάθημα Επιλεγόμενο

Ξένη Γλώσσα  ΙΙ (επιλογή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική) 

Συντονίστριες

Α.Μ. Χατζηθεοδώρου (αγγλικά), 

Κωδικός

Ε02-03Ν
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Κ. Φωτιάδου (αγγλικά),

Π. Ποποτή (γερμανικά),

Ε. Παπαδάκη (ιταλικά)

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2 Δ.Μ.

2

Για την Αγγλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Οδοντιατρική 
είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους και 
η προσπάθεια μέσα από τη διδασκαλία να αποκτήσουν τα γλωσσικά εφόδια 
και  τις  δεξιότητες  που  θα  τους  επιτρέψουν  να  κατανοούν  κείμενα  της 
επιστημονικής  τους  περιοχής  και  κυρίως  να  λειτουργούν  αυτόνομα  και 
ανεξάρτητα σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σε όλα τα εξάμηνα το θεματικό περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με την ιατρική 
και οδοντιατρική ορολογία. Εκτός από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται, 
δίδονται  αυθεντικά  κείμενα  τις  επιστημονικής  περιοχής  επιλεγμένα  από 
περιοδικά  ή  επιστημονικά  συγγράμματα  συνήθως  επεξεργασμένα  με 
ασκήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
και  προφορικού  λόγου.  Διδάσκονται  φαινόμενα  τα  οποία  συναντώνται  πιο 
συχνά στον επιστημονικό λόγο και τα κείμενα αναλύονται ως προς τα τέσσερα 
επίπεδα της γλώσσας. Θέματα που εξετάζονται είναι η ανατομία των δοντιών, 
αποστείρωση, τερηδόνα, περιοδοντικές ασθένειες.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα εγχειρίδια, τα αυθεντικά κείμενα, ασκήσεις μορφοσυντακτικές, λεξιλογίου 
και ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου.      

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη Γαλλική γλώσσα
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  της  γαλλικής  γλώσσας  είναι  η 
εξοικείωση των φοιτητών με  επιστημονικά  κείμενα  της  ειδικότητάς  τους,  η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  βασίζεται  στη  μελέτη  και  επεξεργασία  κειμένων  ιατρικής  και 
οδοντιατρικής  ορολογίας.  Εκτός  από  τα  βασικά  εγχειρίδια  που 
χρησιμοποιούνται,  προσφέρονται  και  άλλα απολύτως εξειδικευμένα κείμενα 
υπό  μορφή  φωτοαντιγράφων  από  έγκυρα  περιοδικά  ή  επιστημονικά 
συγγράμματα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικά  εγχειρίδια,  φωτοτυπημένα  αυθεντικά  κείμενα  από  εξειδικευμένα 
συγγράμματα και περιοδικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για την Γερμανική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των φοιτητών με επιστημονικά κείμενα της ειδικότητάς τους, η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οδοντιατρική  ορολογία  με  πιο  σύνθετα  κείμενα,  τα  οποία  αναλύονται 
νοηματικά και γραμματικά. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Α’ εξαμήνου.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και σεμινάρια ή φροντιστήρια.       

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για την Ιταλική γλώσσα 
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  κατανόηση  της  δομής  της  ιταλικής  γλώσσας  από  τους  φοιτητές  και  η 
δυνατότητα  να  επιτελούν  απλές  καθημερινές  γλωσσικές  λειτουργίες  (πιο 
συγκεκριμένα:  οι  φοιτητές  να  μπορούν  να  καταλαβαίνουν  και  να 
χρησιμοποιούν  πιο  σύνθετες  φράσεις,  να  μπορούν  να  γράφουν  απλά  και 
σαφή μηνύματα, γράμματα και email, να έχουν ένα πιο πλούσιο λεξιλόγιο και 
να χρησιμοποιούν πιο σύνθετες γραμματικές δομές).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  αποτελεί  συνέχεια  του  Α’  εξαμήνου.  διεξάγεται  σε  πιο  υψηλό 
επίπεδο,  με  πιο  σύνθετες  δραστηριότητες  και  περισσότερο  λεξιλόγιο 
(αντιστοιχεί στο Α2 επίπεδο γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
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Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

03-01
Ανατομία του 
ανθρώπου ΙΙ

3 3 5 5 2

03-02
Φυσιολογία Ι

4 2 5 5 2

03-03 Βιολογική 
χημεία ΙΙ 

4 1
5

5 2

03-04 Γενική Παθολογία 
και Παθολογική 
Ανατομική

4 1 5 4 2

03-05
Βιολογία 
Οδοντικών Ιστών 

1 1 2 2 1

03-06
Οδοντική 
Μορφολογία 

1 2 2 2 1

03-07

Κλινική 
Φυσιολογία 
Στοματογναθικού 
Συστήματος - 
Σύγκλειση

2 2 3 3 1,5
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03-08
Οδοντιατρικά 
Βιοϋλικά

2 - 2 2 1

03-09
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4 - 4 2 1,5

Σύνολο 25 12 33 30
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Μάθημα

Ανατομία του ανθρώπου ΙΙ

Κωδικός

03-01

Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγητής Κ. Νάτσης 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   3
Δ.Μ.

5
Άσκηση   3

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Είναι  η  λεπτομερής  διδασκαλία   των  σπλάγχνων  κατά  συστήματα  τόσο 
θεωρητικά  (διαλέξεις)  όσο  και  πρακτικά  (υπό  μορφή  ασκήσεων  επί  του 
πτώματος),  ώστε  ο  φοιτητής  να  γνωρίσει  λεπτομερώς  την  κατασκευή  του 
ανθρωπίνου  σώματος  και  παράλληλα  να  αποκτήσει  βασικές  γνώσεις  της 
εφαρμοσμένης και της κλινικής Ανατομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
α)  Η  σπλαγχνολογία:  Αναπνευστικό  σύστημα,  πεπτικό  σύστημα, 
ουροποιητικό σύστημα, γεννητικό σύστημα, ενδοκρινείς αδένες, κυκλοφορικό 
και περιφερικό νευρικό σύστημα. 
β) Παράλληλα κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου γίνεται και το εργαστήριο 
της Αγγειολογίας - Νευρολογίας (επί του πτώματος). Το εργαστήριο αυτό είναι 
το  σπουδαιότερο  για  τον  φοιτητή  της  Ιατρικής  και  Οδοντιατρικής,  αφού  ο 
φοιτητής έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει, να ψηλαφίσει και να παρασκευάσει, 
εφ’  όσον το επιθυμεί,  τα διάφορα ανατομικά στοιχεία.  Ακόμη του δίνεται  η 
δυνατότητα να μελετήσει  το σχήμα, το μέγεθος,  τις σχέσεις των διαφόρων 
ανατομικών  μορίων  και  οργάνων  και  γενικά  τις  λεπτομέρειες  εκείνες  που 
δύσκολα  κατανοεί  μόνο  με  τη  μελέτη  εικόνων.  Ακόμη  πρέπει  να  τονισθεί 
ιδιαίτερα ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, έχοντας διαβάσει 
την  ύλη  που  αφορά  την  παρασκευή  του  πτώματος,  για  την  καλύτερη 
εμπέδωση της άσκησης.
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ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα ανωτέρω διδάσκονται  υπό μορφή διαλέξεων  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του 
εξαμήνου  (3  ώρες  εβδομαδιαίως)  από  αμφιθεάτρου.  Για  την  καλύτερη 
κατανόηση του μαθήματος χρησιμοποιούνται  διαφάνειες  και  προπλάσματα. 
Οι  φοιτητές  σε  ομάδες  των  15  -  20  ατόμων  ασκούνται  δύο  φορές  την 
εβδομάδα επί του πτώματος και μία φορά παρακολουθούν φροντιστηριακά, 
την  διδαχθείσα  ύλη  της  εβδομάδας,  επί  του  πτώματος  με  την  βοήθεια 
διαφανειών.  Σε  κάθε  ανατομικό  τραπέζι  υπάρχει  και  ένας  διδάσκων 
καθηγητής, ο οποίος επεξηγεί, αναλύει και βοηθά γενικά τους ασκούμενους 
φοιτητές κατά την παραμονή τους στην ανατομική τράπεζα. 

Πέραν  των  υποχρεωτικών  εργαστηρίων  επί  του  πτώματος,  ο  φοιτητής 
μπορεί να προσέρχεται για μελέτη επί του πτώματος ή σε προπλάσματα, όταν 
δεν χρησιμοποιείται η αίθουσα των πτωμάτων, ώστε να εμπεδώσει καλύτερα 
τις γνώσεις του. Κατά την διάρκεια των ασκήσεων ο υπεύθυνος καθηγητής 
μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις στους ασκούμενους φοιτητές της ομάδος του, 
ώστε να μπορεί να ελέγχει την πορεία των ασκήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο  τέλος  των  ασκήσεων  ο  φοιτητής  εξετάζεται  επί  του  πτώματος  και 
απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  συμμετάσχει  στις  εξετάσεις  της  ύλης  του 
εργαστηρίου  είναι  η  επιτυχής  επίδοση  στην  αναγνώριση  των  ανατομικών 
μορίων που του επιδεικνύονται. Ακολουθούν  γραπτές εξετάσεις ερωτήσεων – 
απαντήσεων.
Ο ελάχιστος  βαθμός που  απαιτείται  για  την  συμμετοχή  τους  στο  επόμενο 
σκέλος των εξετάσεων (ύλη σπλαγχνολογίας), είναι τέσσερα. Ο βαθμός αυτός 
συμψηφίζεται  με  τον  βαθμό  της  σπλαγχνολογίας  και  προκύπτει  ο  τελικός 
βαθμός της Ανατομικής ΙΙ.
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Μάθημα

Φυσιολογία Ι 

Κωδικός

03-02

Συντονιστές

Καθηγήτρια Μ. Αλμπάνη

Καθηγητής Κ. Καλαράς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4

Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής γνώσεις για το 
περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσιολογίας Ι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κυκλοφορικό Σύστημα, Ουροποιητικό Σύστημα, Αναπνευστικό Σύστημα

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων από αμφιθεάτρου και 
εργαστηριακών ασκήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό γραπτών εξετάσεων 
(πολλαπλής επιλογής) στο τέλος  του εξαμήνου. 

Μάθημα Κωδικός
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Βιολογική χημεία ΙΙ 03-03

Συντονίστρια

Καθηγήτρια Νόρμα Βαβάτση-Χριστάκη
Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής: α) να μάθει το περιεχόμενο του 
μαθήματος  Βιολογικής  χημείας  ΙΙ  που  περιλαμβάνει  την  Βιοχημεία  των 
νουκλεϊκών οξέων και Βιοχημεία ιστών και β) να εξοικιωθεί στις εργαστηριακές 
ασκήσεις με βιοχημικές αναλύσεις του DNA και αναλύσεις στο αίμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δομή των νουκλεϊκών οξέων και νουκλεοπρωτεϊνών. Αντιγραφή, επιδιόρθωση 
και  ανασυνδυασμός  του  DNA.  Χειρισμός  του  DNA  και   εφαρμογές  του. 
Σύνθεση  και  επεξεργασία  του  RNA.  Σύνθεση,  στόχευση  και  ανακύκλωση 
πρωτεϊνών.  Ρύθμιση  της  έκφρασης  των  γονιδίων  στους  προκαρυώτες. 
Ρύθμιση  της  έκφρασης  των  γονιδίων  στους  ευκαριώτες.   Βιοχημεία  των 
ανοσοαπαντήσεων.  Πρωτεϊνες  πλάσματος.  Βιοχημεία  ερυθροκυττάρου 
(αιμοσφαιρίνη,  μεταβολισμός  σιδήρου).  Βιοχημεία  αιμόστασης.  Βιοχημεία 
νεφρικής λειτουργίας. Υγρά σώματος, ρύθμιση του pH των υγρών σώματος. 
Βιοχημεία  ιστών  (μυϊκού,  συνδετικού,  νευρικού).  Βιοχημεία  της  όρασης. 
Ορμόνες.

ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων   στο  αμφιθέατρο  και 
συμπληρώνεται  με  εργαστηριακές  ακήσεις  που  αφορούν  την  ύλη  του 
μαθήματος.  Οι  φοιτητές χρησιμοποιούν τα εξής  συγγράμματα:  Α)  «Αρχές 
Βιοχημείας ΙΙΙ», G Zubay, W. Parson, D. Vance, σε μετάφραση με επιμέλεια Κ. 
Σέκερη,  Α.  Καλοφούτης,  για  την  ύλη  που  αναφέρεται  στο  DNA.  Β) 
«Βιοχημεία» Τόμος Β΄, Α. Τρακατέλλη και Σημειώσεις των διδασκόντων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
στο  τέλος  του  εξαμήνου.  Η αρίστη  επίδοση στο εργαστήριο  συμβάλλει  σε 
ποσοστό  10%  επί  της  βαθμολογίας  των  εξετάσεων  των  δύο  επομένων 
εξεταστικών περιόδων.

Μάθημα

Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική 

(Ανατομική Παθολογία. Γενικό Μέρος) 

Κωδικός

03-04

Συντονιστής

Καθηγητής Γ. Καρκαβέλας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των γενικών μηχανισμών ανάπτυξης 
των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων και νεοπλασμάτων στον άνθρωπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική (Ανατομική Παθολογία, Γενικό 
Μέρος)  περιλαμβάνει  τα:  Κυτταρική  προσαρμογή,  κυτταρικές  βλάβες, 
κυτταρικός θάνατος, ενδοκυτταρικές αθροίσεις και εναποθέσεις, κυκλοφορικές 
διαταραχές, φλεγμονή, είδη κοκκιωματωδών  φλεγμονών,  ανοσοπαθολογία, 
συστηματικές ανοσοπαθήσεις, αμυλοείδωση, νοσήματα ανοσοανεπάρ-κειας, 
διαταραχές κυτταρικής αύξησης, νεοπλάσματα, καρκινογένεση, κληρονομικά 
και μεταβολικά νοσήματα και γήρανση.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνει παραδόσεις από αμφιθεάτρου και 
πρακτική άσκηση σε μικροσκόπια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος 
του  εξαμήνου  και  στην  εξεταστική  περίοδο  του  Σεπτεμβρίου.  Οι  εξετάσεις 
αποτελούν  ένα  συνδυασμό  ερωτήσεων  πολλαπλών  επιλογών  (30)  και  4 
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μικρών θεμάτων προς ανάπτυξη. Ο φοιτητής θα πρέπει να πετύχει τη βάση 
(50%) τόσο στις πολλαπλές ερωτήσεις όσο και στα θέματα ανάπτυξης. 

Μάθημα

Βιολογία Οδοντικών Ιστών 

Κωδικός

03-05

Συντονιστής

Καθηγήτρια Κλ. Λυρούδια

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι   η  κατανόηση από τον προπτυχιακό φοιτητή 
αφ΄ενός  του  βιολογικού  μηχανισμού  ανάπτυξης  των  δοντιών  και  των  πιο 
συνηθισμένων  αποκλίσεων  τους  και  αφ΄  ετέρου  της  δομής  (ανατομικής, 
ιστολογικής, βιοχημικής) και φυσιολογίας των επί μέρους οδοντικών ιστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Bιολογία  της  οδοντικής  ανάπτυξης.  Διάπλαση  της  στοματοπροσωπικής 
περιοχής  και  της  πρώιμης  οδοντογονίας.   Προέλευση  των  οδοντογονικών 
ιστών  και  αλληλεπιδράσεις  κατά  την  ανάπτυξη  και  μορφογένεση  του 
οδοντικού σπέρματος.   Βιολογικοί  μηχανισμοί  κατά τη  διαφοροποίηση των 
οδοντινοβλαστών. Παραγωγή προοδοντίνης και ενασβεστίωση. Μορφολογική 
περιγραφή  και  βιολογικοί  μηχανισμοί  κατά  τη  διαφοροποίηση  των 
αδαμαντινοβλαστών. Διάπλαση της ρίζας και ανατολή των δοντιών. 
Δομή  και  λειτουργία  των  οδοντικών  ιστών. Αρχιτεκτονική  και  ιστολογική 
κατασκευή του πολφού. Αγγειακό δίκτυο και αιμοδυναμική, νευρικό πλέγμα 
και   αισθητικότητα του πολφού.  Δομικά και  βιοχημικά  χαρακτηριστικά της 
οδοντίνης. Φυσικοχημικές ιδιότητες της οδοντίνης. Οδοντικός πόνος Δομικά 
και  βιοχημικά  χαρακτηριστικά  της  αδαμαντίνης.  Τύποι  οστείνης,  ανατομικά 
χαρακτηριστικά  περιρριζίου  και  φατνιακού  οστού.  Διαφορές  στη  βιοχημική 
σύσταση και ιδιότητες μεταξύ οστείνης και οστού. Ταξινόμηση δυσπλασιών-
προβλήματα.  Δυσπλασίες  δομής   Δυσπλασίες  μορφής,  σχήματος  και 
αριθμού. Δυσπλασίες από σύνδρομα  συστηματικά νοσήματα και διατροφικές 
διαταραχές.
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ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και σεμινάρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση σεμιναρίων και επιτυχής εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντική Μορφολογία 

Κωδικός

03-06

Συντονιστές

Λέκτορας Π.Γερασίμου 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα μάθημα σκοπό έχει τη γνώση της οδοντικής ορολογίας, την εξοικείωση και 
απόκτηση  δεξιότητας  και  χειρισμών  στα  εργαλεία,  τη  γνώση  της 
ανατομικότητας των δοντιών και των βασικών διαφορών τους. Επίσης, σκοπό 
έχει  να  γνωρίσει  ο  φοιτητής  τα  βασικά  δομικά  στοιχεία  από  τα  οποία 
αποτελούνται  τα  δόντια,  νεογιλά  και  μόνιμα,  από  ιστολογική,  ανατομική, 
κλινική  και  μορφολογική  άποψη,  όπως  επίσης  και  τα  λειτουργικά  τους 
στοιχεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται:
α) Η περιγραφική ανατομική μορφολογία όλων των επιφανειών των δοντιών, 
νεογιλών και μονίμων, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις παραλλαγές τους.
β)  Οι  βασικές  διαφορές  των  νεογιλών   και  μονίμων,  τα  συστήματα 
σημειολογίας και κωδικοποίησης και την ορολογία.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Παραδόσεις  σε  αμφιθέατρο  και  εργαστηριακή  άσκηση  που  περιλαμβάνει 
λαξεύσεις  δοντιών  σε  κερί,  ανασυστάσεις  τμήματος  και  ολόκληρης  μύλης 
δοντιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εργαστηριακής  άσκησης. 
Επιτυχής γραπτή εξέταση.

Μάθημα

Κλινική Φυσιολογία του Στοματογναθικού Συστήματος – 

Σύγκλειση  

Κωδικός

03-07

Συντονιστές

Καθηγητής  Α. Χατζηκυριάκος 

Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοκοτή

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής καλείται να κατανοήσει αρχικά την ανατομική δομή των μελών του 
στοματο-γναθικού συστήματος καθώς και  τη φυσιολογία των κινήσεων της 
κάτω γνάθου. Επίσης, η αντίληψη της έννοιας της λειτουργικής μορφολογίας 
των οδοντικών φραγμών, γνώσεις που θεωρούνται ως απαραίτητη υποδομή 
για κάθε περαιτέρω ενασχόληση και μάθηση στα διάφορα επιστημονικά πεδία 
που θα ακολουθήσουν κατά τη  διάρκεια  των προπτυχιακών αλλά και  των 
μεταπτυχιακών σπουδών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων στα οποία ο  φοιτητής διδάσκεται 
αρχικά την ανατομική δομή και μορφολογία των μελών του στοματογναθικού 
συστήματος  καθώς  και  τις  συντονισμένες  και  παράλληλες  φυσιολογικές 
λειτουργικές  δραστηριότητές  τους.  Γίνεται  εκτενής  ανάλυση  των  σύνθετων 
κινήσεων της κάτω γνάθου  καθώς και  των παραγόντων που επηρεάζουν. 
Αναπτύσσονται οι διάφορες απόψεις σχετικά με τις σχέσεις των προσθίων και 
οπισθίων  παραγόντων  κίνησης  όπως  και  στοιχεία  εμβιομηχανικής  του 
συστήματος (μοχλοί, παρεμβολές κτλ). 
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Με  ιδιαίτερη  έμφαση  αναλύεται  η  κλινική  σημασία  των  κινήσεων  και  τα 
μορφολογικά στοιχεία των μασητικών επιφανειών που επηρεάζονται από τους 
καθοριστικούς  παράγοντες  κίνησης  και  εξετάζονται  στα  τρία  επίπεδα  του 
χώρου. Επεξηγείται η ανάγκη της εξατομίκευσης των μασητικών επιφανειών 
των  αποκαταστάσεων  κάθε  φορά  και  στοιχειοθετείται  ως  έννοια  η 
«λειτουργική μορφολογία των οδοντικών φραγμών» 
Τέλος,  διδάσκεται  η τεχνική της λειτουργικής διαμόρφωσης των μασητικών 
επιφανειών  του  Ε.  Payne  με  τη  χρήση  του  έγχρωμου  οδηγού  του  H.C. 
Lundeen. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις στο αμφιθέατρο και φροντιστήρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο τέλος του Γ΄εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 

Κωδικός

03-08

Συντονιστής

Καθηγητής  Γ. Παλαγγιάς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες 
γνώσεις  που  αφορούν  την  επιλογή  και  χρήση  των  υλικών  που 
χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική κλινική πράξη, όπως και την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και  των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν 
από την ενδοστοματική λειτουργία των υλικών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει  στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση και  τη δομή των 
υλικών που χρησιμοποιούνται  στην  Οδοντιατρική,  τόσο  κατά  την  εκτέλεση 
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των οδοντοϊατρικών εργασιών,  όσο και  σαν μόνιμα αποκαταστατικά υλικά. 
Αναπτύσσονται  επίσης οι  κυριότερες ιδιότητες των υλικών με  έμφαση στις 
ιδιότητες που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ υλικού και βιολογικού 
υποστρώματος. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις στο αμφιθέατρο και φροντιστήρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
και την ανταπόκριση στην φροντιστηριακή διδασκαλία.

Μάθημα

Ξένη Γλώσσα  Ι (επιλογή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική) 

Κωδικός

03-09

Συντονίστριες

 Α.Μ. Χατζηθεοδώρου (Αγγλική), 

Κ. Φωτιάδου (Αγγλική),

Π. Ποποτή (Γερμανική)

 Ε. Παπαδάκη (Ιταλική)

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

4

Για την Αγλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Οδοντιατρική 
σχολή είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης 
τους και η προσπάθεια μέσα από τη διδασκαλία να αποκτήσουν τα γλωσσικά 
εφόδια και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν κείμενα της 
επιστημονικής  τους  περιοχής  και  κυρίως  να  λειτουργούν  αυτόνομα  και 
ανεξάρτητα σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σε όλα τα εξάμηνα το θεματικό περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με την ιατρική 
και οδοντιατρική ορολογία. Εκτός από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται, 
δίδονται  αυθεντικά  κείμενα  τις  επιστημονικής  περιοχής  επιλεγμένα  από 
περιοδικά  ή  επιστημονικά  συγγράμματα  συνήθως  επεξεργασμένα  με 
ασκήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
και  προφορικού  λόγου.  Διδάσκονται  φαινόμενα  τα  οποία  συναντώνται  πιο 
συχνά στον επιστημονικό λόγο και τα κείμενα αναλύονται ως προς τα τέσσερα 
επίπεδα της γλώσσας. Θέματα που εξετάζονται είναι η ανατομία των δοντιών, 
αποστείρωση, τερηδόνα, περιοδοντικές ασθένειες.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα εγχειρίδια, τα αυθεντικά κείμενα, ασκήσεις μορφοσυντακτικές, λεξιλογίου 
και ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου       

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου

Για τη Γαλλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  της  γαλλικής  γλώσσας  είναι  η 
εξοικείωση των φοιτητών με  επιστημονικά  κείμενα  της  ειδικότητάς  τους,  η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  βασίζεται  στη  μελέτη  και  επεξεργασία  κειμένων  ιατρικής  και 
οδοντιατρικής  ορολογίας.  Εκτός  από  τα  βασικά  εγχειρίδια  που 
χρησιμοποιούνται,  προσφέρονται  και  άλλα απολύτως εξειδικευμένα κείμενα 
υπό  μορφή  φωτοαντιγράφων  από  έγκυρα  περιοδικά  ή  επιστημονικά 
συγγράμματα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικά  εγχειρίδια,  φωτοτυπημένα  αυθεντικά  κείμενα  από  εξειδικευμένα 
συγγράμματα και περιοδικά.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη Γερμανική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν κείμενα του αντικειμένου τους και 
να μπορούν να επιλέγουν και να καταγράφουν τις βασικές πληροφορίες όπως 
επίσης να δομούν δικά τους κείμενα στη Γερμανική γλώσσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κείμενα  και  άρθρα  του  αντικειμένου,  τα  οποία  αναλύονται   νοηματικά  και 
γραμματικά. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Β’ εξαμήνου.
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και σεμινάρια ή φροντιστήρια.       

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για την Ιταλική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να διαβάζουν και  να κατανοούν 
άρθρα της ειδικότητά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επαρκής κατανόηση απλών αυθεντικών επιστημονικών κειμένων με έμφαση 
στη δομή, την ορολογία και το γενικό νόημα. Ανάπτυξη τεχνικών ανάγνωσης. 
Παραγωγή  τίτλων  και  θεματικών  προτάσεων.  Κατανόηση  και  παραγωγή 
απλού  προφορικού  επιστημονικού  λόγου  (αντιστοιχεί  στο  Β1  επίπεδο 
γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  και  ασκήσεις  κατανόησης  γραπτού  και  προφορικού 
επιστημονικού λόγου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
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Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

04-01
Μικροβιολογία 2 2 3 3 1,5

04-02
Φυσιολογία ΙΙ 4 2 5 5 2

04-03
Φαρμακολογία Ι 2 1 3 4 1,5

04-04
Ακτινολογία   
Στόματος Ι

1 2 2 4 1

04-05
Εισαγωγή 
στην Κινητή 
Προσθετική

- 2 1 2 1

04-06
Προληπτική 
Οδοντιατρική Ι 

4 - 4 2 1,5

04-07
Ενδοδοντολογία - 
Παθολογία

1 1 2 4 1

04-08 Οδοντική  
Χειρουργική Ι

1 3 3 4

Τέλος 

Στ’ 

Εξαμήν

ου
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04-09
Ξένη Γλώσσα ΙV 4 - 4 2 1,5

Σύνολο 19 13 27 30
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Μάθημα

Μικροβιολογία 

Κωδικός

04-01

Συντονιστής

Καθηγητής  Ν.Μαλισιόβας 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι  στόχοι  του  μαθήματος  είναι  η  κατανόηση  των  βασικών  αρχών  της 
Μικροβιολογίας και η απόκτηση βασικών γνώσεων της παθογόνου δράσης, 
εργαστηριακής διάγνωσης και πρόληψης των μικροοργανισμών που αφορούν 
την οδοντιατρική επιστήμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει:  Χαρακτηριστικά των βακτηρίων.  Χαρακτηριστικά 
μυκήτων. Σχέσεις ξενιστών-μικροβίων. Φυσιολογική χλωρίδα και ευκαιριακές 
μολύνσεις. Εγκατάσταση της νόσου. Μη ειδικές άμυνες. Ειδικές ανοσιακές 
άμυνες.  Διαταραχές  ανοσίας.  Αποφυγή  των  αμυνών  του  ξενιστή.  Γενικές 
αντιδράσεις του οργανισμού στη λοίμωξη. Αποστείρωση και  απολύμανση. 
Αντιμικροβιακά.  Εμβόλια  και  ανοσοποίηση.  Ανεύρεση  και  ταυτοποίηση 
μικροβίων.  Αντισωματική  απάντηση.  Έλεγχος  ευαισθησίας  στα 
αντιμικροβιακά. Σταφυλόκοκκοι. Στρεπτόκοκκοι. Εντερόκοκκοι. Gram-θετικά 
βακτηρίδια:  Κορυνοβακτηρίδια.  Κλωστηρίδια.  Ναϊσσέριες.  Αιμόφιλος. 
Ψευδομονάδα.  Βακτηριοειδείς.  Σπειροχαίτες.  Μυκοβακτηρίδια. 
Ακτινομύκητες.  Candida.  Στοματίτιδα.  Οδοντικές  και  περιοδοντικές 
λοιμώξεις. Λοιμώξεις λαιμού. Επιγλωττίτιδα και διφθερίτιδα. Ταξινόμηση και 
ονοματολογία  των  ιών  του  ανθρώπου  και  των  ζώων.  Ιοί  και  νόσοι. 
Εργαστηριακή διάγνωση ιώσεων. Εντεροϊοί: Ιοί Πολιομυελίτιδας. Coxsackie. 
Echo και Εντεροϊοί 29-34 και 68-71. Ρινοϊοί και Κοροναϊοί. Ιοί Γρίππης. Ιός 
Απλού  Έρπητα.  Ιός  Ανεμοβλογιάς-Ερπητα  ζωστήρα-ανεμοβλογιά.  Ιός 
Παραϊνφλουέντζας.  Ιός  Παρωτίτιδας.  Ιός  Αναπνευστικού  συγκυτίου.  Ιοί 
Ηπατίτιδας Α,  Β,  C,  D,  E και  νεότεροι  ιοί  ηπατίτιδας.  Ρετροϊοί  και  ιοί  της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.
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ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η  εκπαίδευση  γίνεται  υπό  μορφή  μαθημάτων  από  αμφιθεάτρου  και  υπό 
μορφή  εργαστηριακών  ασκήσεων  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  θεωρητική 
παρουσίαση του θέματος και πρακτική άσκηση των φοιτητών. Παρέχονται δε 
δύο ειδικά συγγράμματα  τα οποία συνιστάται να μελετήσουν οι φοιτητές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με προφορική εξέταση που γίνεται από 
δύο ταυτόχρονα καθηγητές σε ομάδα 4 ή 5 φοιτητών.

Μάθημα

Φυσιολογία ΙΙ 

Κωδικός

04-02

Συντονιστές

Καθηγήτρια Μ. Αλμπάνη

Καθηγητής Κ. Καλαράς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4

Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής γνώσεις για το 
περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσιολογίας ΙΙ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ενδοκρινείς αδένες, Πεπτικό Σύστημα, Νευρικό Σύστημα. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  από  αμφιθεάτρου  και 
εργαστηριακών ασκήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  επίδοση  του  φοιτητή  αξιολογείται  με  βάση  το  βαθμό  των  γραπτών 
εξετάσεων (πολλαπλής επιλογής) στο τέλος  του εξαμήνου. 
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Μάθημα

Φαρμακολογία Ι 

Κωδικός

04-03

Συντονιστής

Καθηγητής Β. Κόκκας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχοι του μαθήματος είναι:
1.Να αποκτηθούν γενικές γνώσεις για τους μηχανισμούς ενέργειας και τους 

υποδοχείς των φαρμάκων, για τους τρόπους απορρόφησης, κατανομής, 
μεταβολισμού  και  απέκκρισής  τους,  για  τη  φαρμακογενετική,  τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες και την τοξικότητα των φαρμάκων καθώς και για 
την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη θεραπευτική.

2.Να  αποκτηθούν  ειδικές  γνώσεις  στα  φάρμακα  του  Αυτόνομου  Νευρικού 
Συστήματος, του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και του Καρδιαγγειακού 
συστήματος. Συγκεκριμένα ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει 
σε  ποια  κατηγορία  ανήκει  ένα  φάρμακο,  να  γνωρίζει  το  μηχανισμό 
ενέργειάς του, τη φαρμακοκινητική του, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις 
θεραπευτικές  εφαρμογές  του.  Ακόμη πρέπει  να  μπορεί  να  επιλέξει  τα 
κατάλληλο φάρμακο για κάθε νοσολογική οντότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  αποτελείται  από  2  ενότητες:  Γενική  Φαρμακολογία  και  Ειδική 
Φαρμακολογία. Στη Γενική Φαρμακολογία αναπτύσσονται οι γενικές αρχές της 
Θεραπευτικής,  της  Φαρμακοκινητικής  (δηλαδή  της  απορρόφησης,  της 
κατανομής,  του  μεταβολισμού  και  της  απέκκρισης  των  φαρμάκων),  της 
Φαρμακοδυναμικής (δηλαδή του μηχανισμού της δράσης των φαρμάκων), της 
Φαρμακογενετικής,  της τοξικότητας των φαρμάκων,  καθώς και  στοιχεία για 
την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη Θεραπευτική. Στην Ειδική Φαρμακολογία 
αναπτύσσονται τα φάρμακα που δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, στο 
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και στο Καρδιοαγγειακό Σύστημα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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1. Διδασκαλία  από  αμφιθεάτρου  υπό  μορφή  παραδόσεων.  Ακολουθείται 
γενικώς το εγχειρίδιο που διανέμεται στους φοιτητές. Επίσης οι φοιτητές 
παροτρύνονται  να  κρατούν  σημειώσεις  κατά  τη  διάρκεια  των 
παραδόσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική.

2. Φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών κατά ομάδες με τη χρησιμοποίηση 
εποπτικών  μέσων.  Κάθε  ομάδα  περιλαμβάνει  30  άτομα.  Η 
παρακολούθηση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Κάθε ομάδα ασκείται 
13 ώρες συνολικά.

3. Εκπαίδευση των φοιτητών από τα μέλη Δ.Ε.Π στον τρόπο αναγραφής και 
δημοσίευσης άρθρων που αφορούν επίκαιρα φαρμακολογικά θέματα, και 
εκμάθησης στην αναζήτηση πληροφοριών για τα φάρμακα στο διαδίκτυο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο 
τέλος  του  εξαμήνου.  Οι  εξετάσεις,  συνήθως  είναι  γραπτές  και  οι  φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε 10-20 ερωτήσεις.

Μάθημα

Ακτινολογία Στόματος Ι 

Κωδικός

04-04

Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγητής  Ν. Παρίσης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι σε θέση ο φοιτητής να εφαρμόζει τις τεχνικές της ενδοστοματικής και 
πανοραμικής ακτινογραφίας, να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους από την 
Ακτινοβολία  Χ  και  τις  μεθόδους  προστασίας  και  να  αναγνωρίζει  βασικά 
ανατομικά στοιχεία στις ενδοστοματικές και πανοραμικές ακτινογραφίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Θεωρητικό μέρος: Παραγωγή Ακτινών Χ και ιδιότητες , Δέσμη των Ακτινών Χ, 
Ιδιότητες  των  ακτινογραφικών  πλακιδίων,  Μονάδες  μέτρησης  και  Μέθοδοι 
ανίχνευσης της ακτινοβολίας Χ, Προστατευτικά διαφράγματα, Σιαλογραφία.   
Πρακτικό μέρος: Η εκπαίδευση των φοιτητών: Στη χρήση και λειτουργία του 
οδοντιατρικού και  πανοραμικού ακτινογραφικού μηχανήματος.  Στις  τεχνικές 
ακτινογραφικής  απεικόνισης  (συμβατικές  και  ψηφιακές),  τεχνικές  σκοτεινού 
θαλάμου,  στην  ακτινοβιολογία  και  στις  μεθόδους  προστασίας  από  την 
ιονίζουσα ακτινολογία στα ποιοτικά κριτήρια της ακτινογραφικής απεικόνισης 
και μια πρώτη προσέγγιση στην ερμηνεία των ακτινογραφιών.  

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις σε αμφιθέατρο, σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις και επιτυχείς εξετάσεις 
στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Εισαγωγή στην Κινητή Προσθετική 

Κωδικός

04-05

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Κωτσιομύτη

Επίκ. Καθηγητής Δ. Σπατούλας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

1
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή μια γενική 
εικόνα της κλινικής και  εργαστηριακής διαδικασίας κατασκευής των ολικών 
οδοντοστοιχιών και να τον φέρει σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην Κινητή Προσθετική και συγκεκριμένα με τη γύψο, την ακρυλική ρητίνη και 
τα οδοντιατρικά κεριά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και 
στα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στην εργαστηριακή και κλινική 
τους άσκηση στην Κινητή Προσθετική, προϋποθέτουν τη γνώση αφενός της 
κλινικής και εργαστηριακής διαδικασίας και αφετέρου των βασικών ιδιοτήτων 
και των τρόπων χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος και την ανταπόκριση στην εργαστηριακή άσκηση.

Μάθημα

Προληπτική Οδοντιατρική Ι 

Κωδικός

04-06

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής Κ. Λουλουδιάδης 

Αναπλ. Καθηγητής  Σ. Κάλφας  

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4

Δ.Μ.

4
Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής: (α) να γνωρίζει  τον τρόπο εργασίας που πρέπει να ακολουθεί 
ώστε να μπορεί να προλαμβάνει τη διασπορά λοιμώξεων κατά την παροχή 
οδοντιατρικής  περίθαλψης,  (β)  να  γνωρίζει  την  αιτιοπαθογένεια  της  νόσου 
τερηδόνας  (γ)  να  μπορεί  να  καταγράφει  την  τερηδονική  εμπειρία  και  την 
τερηδονική δραστηριότητα και να μπορεί να καθορίζει τον τερηδονικό κίνδυνο, 
(δ) να μπορεί να καταγράφει τον δείκτη υγιεινής και να γνωρίζει τα μέσα και τις 
τεχνικές απομάκρυνσης του βιοϋμενίου, (ε) να μπορεί να συγκεντρώνει και να 
αξιολογεί  το  δελτίο  δίαιτας,  (στ)  να  χρησιμοποιεί  σωστά  τα  σκευάσματα 
φθορίου και  (ζ)  να μπορεί  να θεσπίζει  εξατομικευμένο πρόγραμμα για  την 
πρόληψη της τερηδόνας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά την υγιεινή του 
οδοντιατρείου, τις μεθόδους πρόληψης της διασποράς των λοιμώξεων κατά 
την παροχή της οδοντιατρικής φροντίδας καθώς και  τα  μέσα εξασφάλισης 
αυτής. Στη δεύτερη αναπτύσσεται η νόσος τερηδόνα και η αιτιοπαθογένειά 
της ως διαταραχή της ιοντικής ισορροπίας στο υγρό περιβάλλον του δοντιού, 
απόρροια  της μεταβολικής δραστηριότητας του  βιοϋμένιου (οδοντική πλάκα), 
καθώς  και  ο  ρόλος  της  διατροφής  και  του  σάλιου.  Στην  τρίτη  ενότητα 
παρουσιάζονται  τα  μέσα  πρόληψης  της  νόσου  τερηδόνας  μέσω  της 
στοματικής  υγιεινής,  της  διατροφής,  των  προληπτικών  καλύψεων  και  του 
φθορίου (κατανομή, απέκκριση τοξικότητα). 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  και  φροντιστηρίων.  Η 
διδακτέα ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Οδοντιατρική Πρόληψη», αλλά 
ο  κάθε  διδάσκων μπορεί  να  εφοδιάζει  τους φοιτητές και  με σημειώσεις 
σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσει, οι δε φοιτητές παροτρύνονται να 
κρατούν και δικές τους σημειώσεις κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και 
φροντιστηρίων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης.

Μάθημα

Ενδοδοντολογία – Παθολογία 

Κωδικός

04-07
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Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγητής Ι. Κολοκούρης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής κατανοεί  τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς μέσα από τους 
οποίους  αναπτύσσονται  οι  ενδοδοντικές  παθήσεις  κατά  τη  λειτουργία  των 
δοντιών.   Προσεγγίζει  την  κλινική  τους  εικόνα  και  αντιμετωπίζει  τα 
διαφοροδιαγνωστικά  προβλήματα  των  πολφικών  και  περιακρορριζικών 
παθήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αιτιοπαθογένεια των ενδοδοντικών παθήσεων.  Βασικά στοιχεία  παθολογίας 
των οδοντικών ιστών. Αίτια των παθήσεων του πολφού και των ακρορριζικών 
ιστών.  Επιδημιολογικά  στοιχεία.  Η  ανατομική  βάση  των  ενδοδοντικών 
παθήσεων.  Η φλεγμονή  και  η  επανόρθωση.  Παθογενετικοί  μηχανισμοί  και 
άμυνα  του  συστήματος  οδοντίνης  πολφού  σε  τερηδονική  προσβολή,  σε 
ιατρογενή  ερεθίσματα.  Η  επανορθωτική  ικανότητα  του  πολφού  στους 
οδοντικούς τραυματισμούς.  Άμυνα των ακρορριζικών ιστών.  Η ακρορριζική 
φλεγμονή  οδοντογενούς  αιτιολογίας.  Παθοφυσιολογία  της  ακρορριζικής 
φλεγμονής. Παθήσεις των ενασβεστιωμένων οδοντικών ιστών. Υποπλαστικές 
και  υπενασβεστιωμένες βλάβες των οδοντικών ιστών.  Η απορρόφηση των 
οδοντικών ιστών. Παθογενετικοί μηχανισμοί. Διαγνωστική σημασία.
Διάγνωση των ενδοδοντικών παθήσεων. Ταξινόμηση και κλινική εικόνα των 
παθήσεων του πολφού και του ακρορριζίου. Διαγνωστική μεθοδολογία στην 
ενδοδοντία Η ακτινογραφία στη διάγνωση των πολφικών και ακρορριζικών 
παθήσεων.  Διαφορική  διάγνωση  των  πολφικών  και  ακρορριζικών 
παθήσεων.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και σεμινάρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση σεμιναρίων και επιτυχής εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου. 
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Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική Ι

Κωδικός

04-08

Συντονιστής

Επίκ. Καθηγητής Κ. Τολίδης 
Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα να: (α) αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί 
σωστά  τα  εργαλεία  που  απαιτούνται  στην  Οδοντική  Χειρουργική,  (β) 
αναγνωρίζει και περιγράφει τους οδοντικούς ιστούς και τις βλάβες τους, (γ) 
γνωρίζει τη σωστή θέση εργασίας και (δ) σχεδιάζει και παρασκευάζει απλές 
τυπικές κοιλότητες και τις εμφράσει με αμάλγαμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται: 

 Ανατομία των οδοντικών ιστών.
 Βλάβες  των  οδοντικών  ιστών,  οδοντική  τερηδόνα  (στοιχεία, 

αντιμετώπιση, τρόποι θεραπείας). 
 Σχεδιασμός  παρασκευών  απλών  κοιλοτήτων  και  αποκαταστάσεις 

αυτών με αμάλγαμα.
 Αποκαταστατικά  υλικά  (αμάλγαμα):  σύνθεση,  φυσικές,  χημικές, 

βιολογικές ιδιότητες,  επιδράσεις  στο περιβάλλον,  κριτήρια επιλογής 
υλικών.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις σε αμφιθέατρο – Φροντιστήρια.
Εργαστηριακή άσκηση σε πλαστικά δόντια σε ομοιώματα σκελετού κεφαλής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση φροντιστηρίων και εργαστηρίων με αξιολόγηση 
της εργασίας των φοιτητών στα αντικείμενα των ασκήσεων. Εξέταση στο 
τέλος του ΣΤ’ εξαμήνου.
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Μάθημα

Ξένη Γλώσσα  Ι (επιλογή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική) 

Κωδικός

04-09

Συντονίστριες

Α.Μ. Χατζηθεοδώρου (Αγγλική), 

Κ. Φωτιάδου (Αγγλική),

Π. Ποποτή (Γερμανική)

 Ε. Παπαδάκη (Ιταλική)

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4 Δ.Μ.

4

Για την Αγγλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Οδοντιατρική 
σχολή είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης 
τους και η προσπάθεια μέσα από τη διδασκαλία να αποκτήσουν τα γλωσσικά 
εφόδια και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν κείμενα της 
επιστημονικής  τους  περιοχής  και  κυρίως  να  λειτουργούν  αυτόνομα  και 
ανεξάρτητα σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σε όλα τα εξάμηνα το θεματικό περιεχόμενο σχετίζεται άμεσα με την ιατρική 
και οδοντιατρική ορολογία. Εκτός από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται, 
δίδονται  αυθεντικά  κείμενα  τις  επιστημονικής  περιοχής  επιλεγμένα  από 
περιοδικά  ή  επιστημονικά  συγγράμματα  συνήθως  επεξεργασμένα  με 
ασκήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
και  προφορικού  λόγου.  Διδάσκονται  φαινόμενα  τα  οποία  συναντώνται  πιο 
συχνά στον επιστημονικό λόγο και τα κείμενα αναλύονται ως προς τα τέσσερα 
επίπεδα της γλώσσας. Θέματα που εξετάζονται είναι η ανατομία των δοντιών, 
αποστείρωση, τερηδόνα, περιοδοντικές ασθένειες.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα εγχειρίδια, τα αυθεντικά κείμενα, ασκήσεις μορφοσυντακτικές, λεξιλογίου 
και ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου       

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου

Για τη Γαλλική γλώσσα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  της  γαλλικής  γλώσσας  είναι  η 
εξοικείωση των φοιτητών με  επιστημονικά  κείμενα  της  ειδικότητάς  τους,  η 
ανάπτυξη  δυνατότητας  κατανόησης  των  ειδικών  κειμένων  και  η  ικανότητα 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου της επιστήμης τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  βασίζεται  στη  μελέτη  και  επεξεργασία  κειμένων  ιατρικής  και 
οδοντιατρικής  ορολογίας.  Εκτός  από  τα  βασικά  εγχειρίδια  που 
χρησιμοποιούνται,  προσφέρονται  και  άλλα απολύτως εξειδικευμένα κείμενα 
υπό  μορφή  φωτοαντιγράφων  από  έγκυρα  περιοδικά  ή  επιστημονικά 
συγγράμματα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικά  εγχειρίδια,  φωτοτυπημένα  αυθεντικά  κείμενα  από  εξειδικευμένα 
συγγράμματα και περιοδικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για τη Γερμανική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν κείμενα του αντικειμένου τους και 
να μπορούν να επιλέγουν και να καταγράφουν τις βασικές πληροφορίες όπως 
επίσης να δομούν δικά τους κείμενα στη Γερμανική γλώσσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κείμενα  και  άρθρα  του  αντικειμένου,  τα  οποία  αναλύονται   νοηματικά  και 
γραμματικά. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Β’ εξαμήνου.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και σεμινάρια ή φροντιστήρια.       
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Για την Ιταλική γλώσσα  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των φοιτητών με επιστημονικά κείμενα της ειδικότητάς τους, η 
ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να διαβάζουν και να κατανοούν άρθρα 
της  ειδικότητά  τους,  να  εμπλουτίσουν  το  λεξιλόγιο  τους  και  να  παράγουν 
γραπτό και προφορικό επιστημονικό λόγο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Γ’ εξαμήνου. Επαρκής κατανόηση απλών 
αυθεντικών επιστημονικών (αντιστοιχεί στο Β1 επίπεδο γλωσσομάθειας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης).

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  και  ασκήσεις  κατανόησης  γραπτού  και  προφορικού 
επιστημονικού λόγου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
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Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

05-01 Φαρμακολογία ΙΙ 3 1 4 4 1,5

05-02
Γενική 
Παθολογία-
Νοσολογία 

1 1 2 2 1

05-03 Εισαγωγή 
στην Κλινική 
Περιοδοντολογία 

2 2 3 4 -

05-04

Βασικές Αρχές 
και 
Εργαστηριακές 
Διαδικασίες 
Κατασκευής 
Ολικής 
Οδοντοστοιχίας 
(Ολικές 
Οδοντοστοιχίες Ι)

1 3
3

4 1,5

05-05
Οδοντιατρική 
Αναισθησιολογία

1 2 2 4 1

05-06
Στεφάνες και 
γέφυρες

1 3 3 4 1,5

05-07
Προκλινική 
Ενδοδοντία Ι

1 2 2 4 -
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05-08
Οδοντική   
Χειρουργική ΙΙ

1 3
3

4

Τέλος 

Στ’ 

Εξαμήνο

υ-

Σύνολο 11 17 22 30
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Μάθημα

Φαρμακολογία ΙΙ 

Κωδικός

05-01

Συντονιστής

Καθηγητής Β. Κόκκας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   3
Δ.Μ.

4
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι  στόχοι  του  μαθήματος  είναι  να  αποκτηθούν γνώσεις  στα  φάρμακα του 
Αναπνευστικού  Συστήματος,  του  Γαστρεντερικού  Συστήματος,  του 
Ενδοκρινικού  Συστήματος,  στα  αντιφλεγμονώδη  και  στα  κυτταροτοξικά 
φάρμακα (αντιμικροβιακά και αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά). Δίνεται 
ιδιαίτερη  έμφαση  στα  φάρμακα  που  χρησιμοποιούνται  στην  Οδοντιατρική. 
Συγκεκριμένα ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει σε ποια κατηγορία 
ανήκει  ένα  φάρμακο,  να  γνωρίζει  το  μηχανισμό  ενέργειάς  του,  τη 
φαρμακοκινητική  του,  τις  ανεπιθύμητες  ενέργειες  και  τις  θεραπευτικές 
εφαρμογές του. Ακόμη πρέπει να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο φάρμακο 
για κάθε νοσολογική οντότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα μάθημα πραγματεύεται θέματα τις Ειδικής Φαρμακολογίας. Συγκεκριμένα 
αναπτύσσονται  τα  φάρμακα  που  δρουν  στο  Αναπνευστικό  Σύστημα,  το 
Γαστρεντερικό  Σύστημα,  το  Ενδοκρινικό  Σύστημα,  τα  αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα,  τα  αυτακοειδή  και  οι  ανταγωνιστές  τους  και  τα  κυτταροτοξικά 
φάρμακα  (αντιμικροβιακά,  αντιμυκητισιακά,  αντι-ιικά  και  αντινεοπλασματικά 
χημειοθεραπευτικά).  Δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  φάρμακα  που  αφορούν 
στην Οδοντιατρική. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων και σεμιναρίων. Ακολουθείται 
γενικώς  το  εγχειρίδιο  που  διανέμεται  στους  φοιτητές.  Επίσης  οι  φοιτητές 
παροτρύνονται να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  αξιολόγηση  των  φοιτητών  γίνεται  κατά  τις  τελικές  εξετάσεις  που 
πραγματοποιούνται  στο  τέλος  του  εξαμήνου.  Οι  εξετάσεις,  συνήθως  είναι 
γραπτές και οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε 10-20 ερωτήσεις.

Μάθημα

Παθολογία 

Κωδικός

05-02

Συντονιστές

Καθηγητής Ι. Κλωνιζάκης

Αναπλ.Καθηγητής Α.Χατζητόλιος

Επίκ.Καθηγητής Π. Ζεμπεκάκης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να  αποκτήσει  ο  φοιτητής  γνώσεις  σχετικά  με  γενικές  παθολογικές-
νοσολογικές καταστάσεις του ανθρώπου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σημασία  κλινικής  διάγνωσης,  βασικές  αρχές,  σημειολογία  κυκλοφορικού, 
αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος, ηπατίτιδες, υπέρταση, λιποθυμικές 
κρίσεις,  έκτακτες  συστολές,  ταχυκαρδία,  κολπική  μαρμαρυγή,  κοιλιακή 
μαρμαρυγή,  κολποκοιλιακός  αποκλεισμός,  χρόνια  νεφρική  ανεπάρκεια, 
αναιμίες, λευχαιμίες, λεμφώματα, ρευματικός πυρετός, ενδοκαρδίτιδες, γενικά 
περί  λοιμώξεων,  φυματίωση,  ΑΙDS,  σακχαρώδης  διαβήτης,  ν.  Cushing,  ν. 
Addison,  υποθυρεοειδισμός,  υπερθυρεοειδισμός,  αλλεργικές  καταστάσεις, 
αιμορραγικές διαταραχές και καρδιακή ανεπάρκεια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων, και κλινικής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  επίδοση  του  φοιτητή  αξιολογείται  με  βάση  το  βαθμό  της  εξέτασης  του 
μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.
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Μάθημα

Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία 

Κωδικός

05-03

Συντονιστές

Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Σακελλάρη

Επίκ. Καθηγητής Λ. Τσαλίκης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδευθεί ο φοιτητής:
α) στην  πλήρη  περιοδοντολογική  εξέταση,  διάγνωση  και  στην  κατάρτιση 

σχεδίων θεραπείας της χρόνιας ουλίτιδας 
β) στην  αναγνώριση,  χρήση  και  ακόνιση  των  εργαλείων  που 

χρησιμοποιούνται στην συντηρητική θεραπεία των περιοδοντικών νόσων
γ) στη διάκριση των κλινικών και ακτινογραφικών διαφορών ανάμεσα στη 

χρόνια ουλίτιδα και τη χρόνια περιοδοντίτιδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στις  από  έδρας  παραδόσεις  παρουσιάζεται  η  σύγχρονη  γνώση  στην 
αιτιοπαθογένεια και την επιδημιολογία των περιοδοντικών νόσων. Αναλύεται 
η δράση των τοπικών και γενικών προδιαθεσικών παραγόντων, ενώ ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίδεται στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης των συστηματικών 
και  περιοδοντικών νόσων.  Η φροντιστηριακή διδασκαλία περιλαμβάνει  την 
ταξινόμηση  των  νόσων  του  περιοδοντίου,  τη  κλινική  αξιολόγηση  της 
παρουσίας  μικροβιακής  πλάκας  και  της  φλεγμονής,  τη  διαφοροδιάγνωση 
υγείας από τη φλεγμονώδη περιοδοντική νόσο, την ακόνιση και χρήση των 
εργαλείων,  την  αναγνώριση  των  τοπικών  και  γενικών  προδιαθεσικών 
παραγόντων,  τη  λήψη  του  περιοδοντογράμματος,  την  ακτινογραφική 
απεικόνιση  των  περιοδοντικών  βλαβών  και  ανάλυση  της  διαδικασίας  των 
επανεξετάσεων.
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής ενημερώνεται για τον κανονισμό 
λειτουργίας  της   κλινικής  του  Εργαστηρίου,  παρουσιάζεται  η  οδοντιατρική 
μονάδα,  η  διαδικασία  απολύμανσης  και  η  προετοιμασία  του  ασθενούς, 
διδάσκεται η εργονομία κατά την οδοντιατρική εργασία και επιδεικνύονται τα 
περιοδοντικά εργαλεία υπερουλικής αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης. Οι 
φοιτητές  ασκούνται  ανά  ζεύγη  στην  αναγνώριση  παθολογικών  και  υγιών 
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καταστάσεων,  στην  ανίχνευση  παρουσίας  μικροβιακής  πλάκας,  στην 
ενεργοποίηση του ασθενούς και τη διδασκαλία των μεθόδων της στοματικής 
υγιεινής.  Τέλος,  εφαρμόζουν  τη  χρήση  των  εργαλείων  ανά  ζεύγη.  Στη 
συνέχεια  και  για  8  δίωρες  κλινικές  ασκήσεις  οι  φοιτητές  θεραπεύουν  δύο 
περιστατικά χρόνιας ουλίτιδας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  από  έδρας  (12  ώρες), 
φροντιστηριακή διδασκαλία (12 ώρες) και κλινική άσκηση (24h). Οι φοιτητές 
υποχρεούνται  να  παρακολουθήσουν  ανελλιπώς  τα  φροντιστήρια  και  να 
περατώσουν  τη  θεραπεία  δύο  περιστατικών  χρόνιας  ουλίτιδας  για  να 
κατοχυρώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Στ΄ εξαμήνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξετάσεις στο τέλος του Στ’ εξαμήνου.

Μάθημα

Βασικές Αρχές και Εργαστηριακές Διαδικασίες Κατασκευής 

Ολικής Οδοντοστοιχίας (Ολικές Οδοντοστοιχίες Ι)

Κωδικός

05-04

Συντονιστής

Καθηγητής Α. Πισιώτης

Αναπλ. Καθηγητής Α. Στέας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή την εικόνα 
της  κλινικής  και  εργαστηριακής  διαδικασίας  κατασκευής  των  ολικών 
οδοντοστοιχιών, με έμφαση στην δεύτερη, ώστε να τον προετοιμάσει για την 
κλινική αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η  εξοικείωση  των  φοιτητών  στο  αντικείμενο  των  ολικών  οδοντοστοιχιών 
ξεκινάει  από  την  μελέτη  του  ολικά  νωδού  στόματος  και  καταλήγει  στην 
τοποθέτηση των τεχνητών δοντιών.  Το μάθημα παρέχει  τις θεωρητικές και 
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εργαστηριακές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη σωστή κατασκευή και 
την επιτυχή λειτουργία των ολικών οδοντοστοιχιών.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων,  φροντιστηρίων  και 
εργαστηριακής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του  μαθήματος  και  την  ανταπόκριση  στην  εργαστηριακή  άσκηση  και 
φροντιστηριακή διδασκαλία.

Μάθημα

Οδοντιατρική Αναισθησιολογία

Κωδικός

05-05

Συντονιστής

Επίκ. Καθηγητής  Ν. Νταμπαράκης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  φοιτητής  να  είναι  σε  θέση  να  επιλέξει  και  να  αξιολογήσει  την  τεχνική 
αναισθητοποίησης που θα εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση, τόσο σε σχέση με 
τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα όσο και σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα και τη 
γενική  υγεία  του  ασθενή.  Επιπλέον  να  αποκτήσει  τη  δυνατότητα 
αντιμετώπισης  εδικών  ασθενών  και  τοπικών  ή  γενικών  επιπλοκών  που 
λαμβάνουν χώρα κατά την άσκηση της οδοντιατρικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τοπικά  αναισθητικά,  αγγειοσυσπαστικά,  τρίδυμο  νεύρο,  εξοπλισμός  για 
εφαρμογή  τοπικής  αναισθησίας,  τεχνικές  τοπικής  αναισθησίας,  επιπλοκές, 
οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά νοσήματα, αντιμετώπιση 
επειγουσών καταστάσεων στο οδοντιατρείο. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Παραδόσεις, σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις και επιτυχείς εξετάσεις 
στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Στεφάνες και Γέφυρες

Κωδικός

05-06

Συντονιστές

Επίκ. Καθηγητής Κ. Σταμούλης

Επίκουρος Καθηγητής  Χ. Πετρίδης 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό μάθημα: Στόχοι του μαθήματος είναι  να καταστήσει τον φοιτητή 
ικανό να:
1. Διαχειρίζεται  θέματα που αφορούν γενικά τις  στεφάνες  και  τις γέφυρες 

σαν σύγχρονες θεραπευτικές προσθετικές διαδικασίες.
2. Ιεραρχεί στάδια και κριτήρια στα πλαίσια προπαρασκευών των δοντιών 

να δεχθούν στεφάνες και γέφυρες.
3. Συνδέει  επαγωγικά  προσδοκώμενες  ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά  με 

επιμέρους στάδια κατασκευής στεφανών και γεφυρών.
Εργαστήριο: Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι να:

1. εκπαιδεύσει  τους  φοιτητές  στις  προπαρασκευές  δοντιών  σε  πλαστικά 
ομοιώματα δοντιών σε τεχνητά εκμαγεία, και ειδικότερα να τους καταστήσει 
ικανούς να επιχειρούν και να πραγματοποιούν προπαρασκευές δοντιών για 
μεμονωμένες στεφάνες καθώς και προπαρασκευές δοντιών για στηρίγματα 
γεφυρών 

2. εμπεδώσει  στους  φοιτητές  την  ανάγκη  εφαρμογής  απόλυτα 
τυποποιημένων  μεθοδολογιών  όσον  αφορά  τις  προπαρασκευές  των 
δοντιών για να δεχθούν προσθετικές αποκαταστάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού αναφέρεται σε:

1. Γενικά περί στεφανών και γεφυρών, 
2. Προπαρασκευές δοντιών, 
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3. Στάδια κατασκευής στεφανών και γεφυρών 
4. Μυλικές αποκαταστάσεις. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  σε  μορφή  παραδόσεων  από  αμφιθεάτρου  και  σε 
εργαστηριακό επίπεδο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο  φοιτητής  αξιολογείται  από  την  ανελλιπή  παρακολούθηση  της 
εργαστηριακής του άσκησης, την ευδόκιμη περάτωση των προβλεπόμενων 
εργαστηριακών  προπαιδευτικών  ασκήσεων  (προπαρασκευών  δοντιών)  και 
την επιτυχημένη επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. 

Μάθημα

Προκλινική Ενδοδοντία I

Κωδικός

05-07

Συντονιστής

Καθηγητής Π. Μπελτές

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός  του  μαθήματος  είναι   η  θεωρητική  γνώση  των  σταδίων  της 
ενδοδοντικής  θεραπείας  μορόρριζων  και  πολύρριζων  δοντιών  από  τον 
προπτυχιακό φοιτητή και η πρακτική εξοικείωση του με τα εργαλεία, υλικά και 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την προπαρασκευή ριζικών σωλήνων 
με τις τεχνικές step-back και step-down και έμφραξης ριζικών σωλήνων με τις 
τεχνικές πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ενδοδοντική θεραπεία. Εισαγωγή στην ενδοδοντική θεραπεία  Βιολογικές 
αρχές προπαρασκευής και έμφραξης ρ.σ. Εργαλεία, μικροεργαλεία και υλικά 
στην ενδοδοντική θεραπεία.  Προετοιμασία δοντιού για ενδοδοντική θεραπεία. 
Μορφολογία  πολφικής  κοιλότητας.   Διάνοιξη  πολφικής  κοιλότητας  για 
ενδοδοντική θεραπεία.  
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Εργαστηριακή  άσκηση  σε  ανθρώπινα  εξαχθέντα  δόντια.  Προπαρασκευή 
ριζικών σωλήνων με τις τεχνικές step-back και step-down. Έμφραξη ριζικών 
σωλήνων με τις τεχνικές πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης. 
 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  από  αμφιθεάτρου  και  εργαστηριακές  ασκήσεις  σε  ανθρώπινα 
εξαχθέντα δόντια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  εργαστηριακών  ασκήσεων  και  παράδοση  των 
προβλεπόμενων πρακτικών εργασιών. Εξετάσεις στο τέλος του ΣΤ’ εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

Κωδικός

05-08

Συντονίστρια

Επίκ. Καθηγήτρια Ελ. 

Κουλαουζίδου  

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα να: (α) γνωρίζει την αιτιοπαθογένεια 
των βλαβών των οδοντικών ιστών, (β) γνωρίζει τους τρόπους πρόληψης και 
τα  μέσα  αντιμετώπισης  των  βλαβών  των  οδοντικών  ιστών,  (γ)  επιλέγει 
προληπτικές ή επεμβατικές μεθόδους και να τις εκτελεί σωστά, (δ) σχεδιάζει 
και παρασκευάζει σύνθετες και επιπλεγμένες κοιλότητες και τις εμφράσει με 
αμάλγαμα  (ε)  σχεδιάζει  και  παρασκευάζει  ένθετες  και  επένθετες  χυτές 
αποκαταστάσεις, (στ) διαθέτει γνώσεις για τις φυσικές, χημικές και βιολογικές 
ιδιότητες των αποκαταστατικών υλικών και να επιλέγει τα κατάλληλα για κάθε 
περίπτωση  υλικά  και  (ζ)  περιγράφει  τις  διάφορες  κατηγορίες  υλικών 
προστασίας  του  πολφού,  επιλέγει  τα  κατάλληλα  για  κάθε  περίπτωση 
αποκατάστασης και τα τοποθετεί σωστά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται: 
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 Φυσιολογία των οδοντικών ιστών. 
 Οδοντική τερηδόνα (τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης). 
 Σχεδιασμός, παρασκευές και αποκαταστάσεις δοντιών (σύνθετες και 

επιπλεγμένες) με αμάλγαμα.
 Σχεδιασμός  και  παρασκευή  ενθέτων  και  επενθέτων  χυτών 

αποκαταστάσεων.
 Αποκαταστατικά  υλικά  (κράματα,  υλικά  προστασίας  πολφού, 

ουδέτερα στρώματα): σύνθεση, φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες 
των υλικών, επιδράσεις στο περιβάλλον, κριτήρια επιλογής υλικών.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Οδοντικής Χειρουργικής του 
Δ΄ εξαμήνου.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  σε  αμφιθέατρο  και  φροντιστήρια.  Εργαστηριακή  άσκηση  σε 
πλαστικά και φυσικά δόντια σε ομοιώματα σκελετού κεφαλής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση φροντιστηρίων και  εργαστηρίων με αξιολόγηση 
της  εργασίας  των  φοιτητών  στα  αντικείμενα  των  ασκήσεων.  Εξέταση  στο 
τέλος του ΣΤ’ εξαμήνου.
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Στ΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

06-01
Δερματολογία – 
Αφροδισιολογία

2 - 2 2 1

06-02 Περιοδοντολογία Ι
2 2 3 4 1,5

06-03 Οδοντοφατνιακή 
Χειρουργική Ι

1 1
2

4 1

06-04

Βασικές Αρχές και 
Εργαστηριακές 
Διαδικασίες 
Κατασκευής 
Μερικής 
Οδοντοστοιχίας 
(Μερικές 
Οδοντοστοιχίες Ι)

1 3 3 4 1,5

06-05

Βασικές Αρχές και 
Εργαστηριακές 
Διαδικασίες στην 
Ακίνητη 
Προσθετική

2 3
4

4 1,5

06-06
Οδοντική   
Χειρουργική ΙΙΙ 

1 3
3

4
2

06-07 Προκλινική 
1 2 2 4 1,5
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Ενδοδοντία ΙΙ

06-08 Στοματολογία Ι
2 2 3 4 1,5

     06-09 Παιδοδοντιατρική Ι
1 - 1

2
   1

Σύνολο 13 16 23 32
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Μάθημα

Δερματολογία 

Κωδικός

06-01

Συντονιστές

 Καθηγητής Δ. Ιωαννίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  στόχος  του  μαθήματος  είναι  να  αποκτήσουν  οι  φοιτητές  γνώσεις  στις 
συχνότερα παρατηρούμενες δερματοπάθειες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις 
δερματοπάθειες που εντοπίζονται στην περιοχή του στόματος και γύρω από 
αυτήν. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Λειτουργίες του δέρματος, ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος, λοιμώξεις του 
δέρματος από βακτηρίδια, δερματοπάθειες που οφείλονται σε παράσιτα, 
μυκητιάσεις  δέρματος  και  βλεννογόνων,  νόσοι  που  οφείλονται  σε 
αλλεργικούς μηχανισμούς, κνησμός, παθήσεις τριχών, παθήσεις αδένων, 
δερματοπάθειες  από  μηχανικά  και  φυσικά  αίτια,  φωτοβιολογία-
φωτοδερματοπάθειες,  δυσχρωμίες,  δερματικές  εκδηλώσεις  νοσημάτων 
του  συνδετικού  ιστού,  πομφολυγώδεις  δερματοπάθειες,  αγγειίτιδες  και 
υποδερματίτιδες,  σύνδρομα από υπερευαισθησία,  ερυθηματολεπιδώδεις 
δερματοπάθειες,  ομαλός  λειχήνας,  όγκοι  του  δέρματος,  νοσήματα  των 
βλεννογόνων  και  των  ημιβλεννογόνων  της  στοματικής  κοιλότητας, 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεωρητικά μαθήματα υπό μορφή παραδόσεων από αμφιθεάτρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  επίδοση  των  φοιτητών  αξιολογείται  με  βάση  το  βαθμό  της  γραπτής 
εξέτασης του μαθήματος.
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Μάθημα

Περιοδοντολογία Ι

Κωδικός

06-02

Συντονιστές

Επίκ. Καθηγητής Λ. Τσαλίκης

Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Σακελλάρη 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδευθεί ο φοιτητής:
α)  στην  πλήρη  περιοδοντολογική  εξέταση,  διάγνωση  και  στην  κατάρτιση 
σχεδίων θεραπείας της χρόνιας ουλίτιδας.
β)  στην  αναγνώριση,  χρήση  και  ακόνιση  των  εργαλείων  που 
χρησιμοποιούνται στην συντηρητική θεραπεία των περιοδοντικών νόσων.
γ)  στη διάκριση  των κλινικών και  ακτινογραφικών διαφορών ανάμεσα στη 
χρόνια ουλίτιδα και τη χρόνια περιοδοντίτιδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στις  από  έδρας  παραδόσεις  παρουσιάζεται  η  σύγχρονη  γνώση  στην 
αιτιοπαθογένεια και την επιδημιολογία των περιοδοντικών νόσων. Αναλύεται 
η δράση των τοπικών και γενικών προδιαθεσικών παραγόντων, ενώ ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίδεται στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης των συστηματικών 
και  περιοδοντικών νόσων.  Η φροντιστηριακή διδασκαλία περιλαμβάνει  την 
ταξινόμηση  των  νόσων  του  περιοδοντίου,  τη  κλινική  αξιολόγηση  της 
παρουσίας  μικροβιακής  πλάκας  και  της  φλεγμονής,  τη  διαφοροδιάγνωση 
υγείας από τη φλεγμονώδη περιοδοντική νόσο, την ακόνιση και χρήση των 
εργαλείων,  την  αναγνώριση  των  τοπικών  και  γενικών  προδιαθεσικών 
παραγόντων,  τη  λήψη  του  περιοδοντογράμματος,  την  ακτινογραφική 
απεικόνιση  των  περιοδοντικών  βλαβών  και  ανάλυση  της  διαδικασίας  των 
επανεξετάσεων.
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής ενημερώνεται για τον κανονισμό 
λειτουργίας  της   κλινικής  του  Εργαστηρίου,  παρουσιάζεται  η  οδοντιατρική 
μονάδα,  η  διαδικασία  απολύμανσης  και  η  προετοιμασία  του  ασθενούς, 
διδάσκεται η εργονομία κατά την οδοντιατρική εργασία και επιδεικνύονται τα 
περιοδοντικά εργαλεία υπερουλικής αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης. Οι 
φοιτητές  ασκούνται  ανά  ζεύγη  στην  αναγνώριση  παθολογικών  και  υγιών 
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καταστάσεων,  στην  ανίχνευση  παρουσίας  μικροβιακής  πλάκας,  στην 
ενεργοποίηση του ασθενούς και τη διδασκαλία των μεθόδων της στοματικής 
υγιεινής.  Τέλος,  εφαρμόζουν  τη  χρήση  των  εργαλείων  ανά  ζεύγη.  Στη 
συνέχεια  και  για  8  δίωρες  κλινικές  ασκήσεις  οι  φοιτητές  θεραπεύουν  δύο 
περιστατικά χρόνιας ουλίτιδας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων από έδρας, φροντιστηριακή 
διδασκαλία  και  κλινική  άσκηση.  Οι  φοιτητές  υποχρεούνται  να 
παρακολουθήσουν  ανελλιπώς  τα  φροντιστήρια  και  να  περατώσουν  τη 
θεραπεία δύο περιστατικών χρόνιας ουλίτιδας για να κατοχυρώσουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις Στ΄ εξαμήνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική Ι

Κωδικός

06-03

Συντονιστής

Επίκ. Καθηγητής Α. Βέης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι ο φοιτητής σε θέση να αξιολογήσει την υγεία του ασθενή, να γνωρίζει 
τις μεθόδους ασηψίας, να αναγνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει με 
ευχέρεια  τα  εργαλεία  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσει  στην  κλινική  του 
άσκηση. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οδοντιατρικό ιστορικό, Αρχές και Τεχνικές της κλινικής εξέτασης, Ασηψία στη 
Χειρουργική  του  Στόματος,  Ενδείξεις  –  Αντενδείξεις  εξαγωγών,  Εξαγωγές 
δοντιών – Μετεξακτικές οδηγίες, Επιπλοκές. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις, σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις και  επιτυχείς εξετάσεις 
στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Βασικές Αρχές και Εργαστηριακές Διαδικασίες  Κατασκευής 

Μερικής Οδοντοστοιχίας (Μερικές Οδοντοστοιχίες  Ι)

Κωδικός

06-04

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Πισιώτης

Επίκ. Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή την εικόνα 
της κλινικής και εργαστηριακής διαδικασίας της προπαρασκευής του στόματος 
και της κατασκευής των μερικών οδοντοστοιχιών, ώστε να τον προετοιμάσει 
για την κλινική αντιμετώπιση του μερικά νωδού ασθενή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  εξοικείωση  των  φοιτητών  στο  αντικείμενο  των  μερικών  οδοντοστοιχιών 
ξεκινάει από την μελέτη διαγνωστικών εκμαγείων του μερικά νωδού στόματος. 
Παράλληλα  ο  φοιτητής  αποκτά  τις  απαραίτητες  γνώσεις  που  αφορούν  τα 
διάφορα  μέρη  της  μερικής  οδοντοστοιχίας  και  τον  τρόπο  που  το  καθένα 
χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της μερικής νωδότητας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων,  φροντιστηρίων  και 
εργαστηριακής άσκησης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του  μαθήματος  και  την  ανταπόκριση  στην  εργαστηριακή  άσκηση  και 
φροντιστηριακή διδασκαλία.

Μάθημα

 Βασικές Αρχές και Εργαστηριακές Διαδικασίες στην 

Ακίνητη Προσθετική 

Κωδικός

06-05

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής  Ν. Τσίγγος 

Επίκ. Καθηγήτρια Ε. Κοντονασάκη. 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2

Δ.Μ.

4
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η θεωρητική υποδομή των προπτυχιακών φοιτητών στις βασικές κλινικές 

και εργαστηριακές διαδικασίες κατασκευής στεφανών και γεφυρών.
2. Η εξοικείωση και άσκηση των προπτυχιακών  φοιτητών στην οργανωμένη 

και  συστηματική  υλοποίηση  κυρίως  των  κλινικών  σταδίων  και  στα 
εργαστηριακά  στάδια  της  κατασκευής,  προετοιμασίας  των  κινητών 
κολοβωμάτων  και  της  ανάρτησης  των  εκμαγείων   εργασίας  στον 
αρθρωτήρα.

3. Η  άσκηση  των  φοιτητών  στη  χρήση  των  υλικών  και  τεχνικών  που 
χρησιμοποιούνται  στη  κλινική  της  Ακίνητης  Προσθετικής  για  τη 
διεκπεραίωση   των  κλινικών  σταδίων  κατασκευής  των  στεφανών  και 
γεφυρών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  περιεχόμενο  του  μαθήματος  αναφέρεται  σε  όλα  τα  κλινικά  και 

εργαστηριακά στάδια κατασκευής στεφανών και γεφυρών.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  από  αμφιθεάτρου 
(1ώρα/εβδομάδα)  και  υπό  μορφή  εργαστηριακής  άσκησης  σε  ομάδες 
φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται 3 ώρες εβδομαδιαίως.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής περάτωση της εργαστηριακής άσκησης και επιτυχής ανταπόκριση 
στις γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική ΙΙΙ

Κωδικός

06-06

Συντονίστρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ευγ. Κολινιώτη-Κουμπιά

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα να: (α) γνωρίζει τις φυσικές, χημικές, 
μηχανικές,  βιολογικές  ιδιότητες  των  συνθέτων  ρητινών  και  τις  τεχνικές 
χειρισμού  τους,  (β)  γνωρίζει  τις  ιδιότητες  και  τον  τρόπο  δράσης  των 
συνδετικών συστημάτων, (γ) γνωρίζει τις ιδιότητες και τον τρόπο δράσης των 
υαλοϊονομερών υλικών και (δ) σχεδιάζει και παρασκευάζει κοιλότητες (απλές, 
τυπικές και σύνθετες) και τις εμφράσει με σύνθετες ρητίνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται: 

 Σχεδιασμός,  παρασκευές  και  αποκαταστάσεις  δοντιών  (απλές, 
τυπικές και σύνθετες) με σύνθετες ρητίνες.

 Σχεδιασμός,  παρασκευές  και  αποκαταστάσεις  δοντιών  με  ένθετες 
εμφράξεις σύνθετης ρητίνης.

 Σχεδιασμός, παρασκευές και εκτεταμένες αποκαταστάσεις δοντιών με 
σύνθετες ρητίνες.
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 Αποκαταστατικά  υλικά  (σύνθετες  ρητίνες,  συνδετικά  συστήματα, 
υαλοϊονομερή):  σύνθεση,  φυσικές,  χημικές,  βιολογικές  ιδιότητες, 
επιδράσεις στο περιβάλλον, κριτήρια επιλογής υλικών.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις σε αμφιθέατρο – Φροντιστήρια.
Εργαστηριακή άσκηση σε πλαστικά και φυσικά δόντια σε ομοιώματα σκελετού 
κεφαλής.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση φροντιστηρίων και  εργαστηρίων με αξιολόγηση 
της  εργασίας  των  φοιτητών  στα  αντικείμενα  των  ασκήσεων.  Επιτυχής 
ανταπόκριση στις εξετάσεις που αφορούν την ύλη των εξαμήνων Δ’, Ε’, ΣΤ’.

Μάθημα

Προκλινική Ενδοδοντία II 

Κωδικός

06-07

Συντονιστής

Καθηγητής Π. Μπελτές

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός  του  μαθήματος  είναι   η  θεωρητική  γνώση  των  σταδίων  της 
ενδοδοντικής  θεραπείας  μορόρριζων  και  πολύρριζων  δοντιών  από  τον 
προπτυχιακό φοιτητή και η πρακτική εξοικείωση του με τα εργαλεία, υλικά και 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την προπαρασκευή ριζικών σωλήνων 
με τις τεχνικές step-back και step-down και έμφραξης ριζικών σωλήνων με τις 
τεχνικές πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  ενδοδοντική  θεραπεία.  Υπολογισμός  μήκους  εργασίας  κατά  την 
ενδοδοντική  θεραπεία.  Προπαρασκευή  ρ.σ.  με   μικροεργαλεία  χειρός. 
Προπαρασκευή  ρ.σ.  με  μηχανοκίνητα  μικροεργαλεία.  Διακλυσμοί  ρ.σ. 
Απολύμανση των ρ.σ.Τεχνικές έμφραξης των ρ.σ. 
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Εργαστηριακή  άσκηση  σε  ανθρώπινα  εξαχθέντα  δόντια.  Προπαρασκευή 
ριζικών σωλήνων με τις τεχνικές step-back και step-down. Έμφραξη ριζικών 
σωλήνων με τις τεχνικές πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις  από  αμφιθεάτρου  και  εργαστηριακές  ασκήσεις  σε  ανθρώπινα 
εξαχθέντα δόντια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  εργαστηριακών  ασκήσεων,  παράδοση  των 
προβλεπόμενων  πρακτικών  εργασιών  και  επιτυχής  εξέταση  στο  τέλος  του 
εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματολογία Ι

Κωδικός

06-08

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Επιβατιανός

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Να  καθοδηγηθούν  οι  γνώσεις  της  γενικής  εμβρυολογίας  στις 

διεργασίες  διάπλασης  και  ανάπτυξης  της  στοματικής  και 
γναθοπροσωπικής περιοχής, έτσι ώστε ο φοιτητής:
 να μπορεί  να  αναγνωρίσει  τις  τυχόν δυσπλαστικές ανωμαλίες  της 

περιοχής 
 να τις εντάξει χρονικά στο στάδιο διάπλασης, και
 γνωρίζοντας  τους  αιτιολογικούς  παράγοντες,  να  είναι  σε  θέση  να 

αποφύγει ο ίδιος την εφαρμογή τους σε τυχόν εγκύους ασθενείς του.
2. Να εστιαστούν οι γνώσεις της γενικής ιστολογίας στην ειδική ιστολογία της 

στοματικής κοιλότητας και της γναθοπροσωπικής περιοχής, έτσι ώστε ο 
φοιτητής
να  κατανοήσει  καλύτερα  τις  παθολογοανατομικές  εξεργασίες  της 
περιοχής.
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3. Να  κατανοήσει  ο  φοιτητής  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  κυττάρων  του 
στοματικού  βλεννογόνου,  των  υποδοχέων  του  και  της  έκκρισης  του 
σάλιου,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  κατανοήσει  τους  παθογενετικούς 
μηχανισμούς  που  εμπλέκονται  στη  διαταραχή  της  φυσιολογικής 
λειτουργίας  της  στοματικής  κοιλότητας  και  της  γναθοπροσωπικής 
περιοχής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελείται  από τρεις ενότητες. Στην πρώτη γίνεται  περιγραφή 
των  διεργασιών  διάπλασης  και  ανάπτυξης  της  στοματικής  κοιλότητας  και 
γναθοπροσωπικής  περιοχής,  κατά  την  προγεννητική  περίοδο  (κυρίως των 
πρώτων  8  εβδομάδων),  με  αναφορές  στις  αναπτυξιακές  ανωμαλίες  της 
περιοχής, χρονικά, αιτιολογικά και κλινικά. 
Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται εκτενώς η ιστολογία όλων των ανατομικών 
στοιχείων  της  περιοχής,  με  παράλληλη  εργαστηριακή  άσκηση  σε  οπτικό 
μικροσκόπιο.
Στην  τρίτη  ενότητα  περιγράφονται  οι  φυσιολογικές  λειτουργίες  του 
βλεννογόνου του στόματος, καθώς και η λειτουργία της έκκρισης του σάλιου.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστηριακή άσκηση. Τα σεμινάρια 
πραγματοποιούνται με προβολές διαφανειών και video, και η εργαστηριακή 
άσκηση  πραγματοποιείται  με  απευθείας  χρήση  ατομικού  οπτικού 
μικροσκοπίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση των σεμιναρίων και των εργαστηρίων και επιτυχία 
στις εξετάσεις. 

Μάθημα

Παιδοδοντιατρική Ι

Κωδικός

06-09 
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Συντονιστής

Αναπληρωτής Καθηγητής  Ν. Κοτσάνος

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

1
Άσκηση   0

 
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι στόχοι για το φοιτητή με επιτυχή περάτωση του μαθήματος είναι:
1. να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες συνεργασίας του ασθενούς αναλόγως 

ηλικίας και ιδιοσυγκρασίας
2. να  έχει  κατανοήσει  το  μηχανισμό  του  φόβου  για  να  διαχειρίζεται  πιο 

αποτελεσματικά  τα  παιδιά  και  εφήβους,  συμπεριλαμβανομένων  των 
ΑμεΑ,  με  τεχνικές,  συμπεριφορικές  και/ή  φαρμακολογικές,  έως  και  με 
γενική αναισθησία 

3. να  είναι  ικανός  για  την  κατάστρωση  και  ολοκλήρωση  ενός  σχεδίου 
θεραπείας που είναι  προσανατολισμένο στην αιτιολογική θεραπεία των 
στοματικών νόσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Tο  αντικείμενο  της  σύγχρονης  Παιδοδοντιατρικής,  Νοητική  ανάπτυξη  και 
ψυχολογική  ωρίμανση  του  παιδιού,  Θεωρητική  προσέγγιση  της  ανάπτυξης, 
Ηλικιακά χαρακτηριστικά και οδοντιατρική αντιμετώπιση.
Η οδοντιατρική εμπειρία και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, Η τέχνη της 
επικοινωνίας,  Άγχος  και  φόβος,  Ιδιοσυγκρασία  και  γονικά  πρότυπα,  Η 
επίδραση του οδοντίατρου και του περιβάλλοντός του.
Η  διαχείριση  της  συμπεριφοράς  του  παιδιού  χωρίς  φαρμακολογικά  μέσα, 
Επικοινωνιακή  διαχείριση  συμπεριφοράς  με  συναισθηματική  προσέγγιση, 
Βασικές επικοινωνιακές τεχνικές, Διαχείριση παιδιών με έντονα προβληματική 
συμπεριφορά,  Ειδικές  τεχνικές  (με  επικοινωνιακή  και/ή  περιοριστική 
προσέγγιση).
Ηθική, νομική θεώρηση και γονική συγκατάθεση. 
Φαρμακολογική  διαχείριση  της  συμπεριφοράς  του  παιδιού,  Καταστολή, 
Ενσυνείδητη καταστολή, Γενική αναισθησία, Ασφάλεια χορήγησης καταστολής 
ή γενικής αναισθησίας και νομοθεσία.
Σχέδιο θεραπείας και πως επιτυγχάνεται η ολοκλήρωσή του, Προσανατολισμός 
του σχεδίου θεραπείας - παρουσίαση στους γονείς. Η παρουσία του γονέα στο 
χώρο εργασίας κατά την εφαρμογή του,  Η διαχείριση του επείγοντος.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή φροντιστηρίου. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος.
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Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα
Ώρες/εβδομάδα

Δ.Μ.
E.C.T.

S.
Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

07-01 Περιοδοντολογία ΙΙ
2 2 3 4 1,5

07-02
Οδοντοφατνιακή 
Χειρουργική ΙΙ

1 2 2 4 Τέλος Ι’ 

Εξαμήνου

07-03
Κλινική 
Ενδοδοντία Ι

1 3
3

4 Τέλος Ι’ 

Εξαμήνου 

07-04
Ακτινολογία
Στόματος ΙΙ

- 2 1 2 1

07-05
 Μερικές 
Οδοντοστοιχίες ΙΙ

1 4 3 4 Τέλος Η’ 

Εξαμήνου 

07-06

Διάγνωση και 
Σχέδιο Θεραπείας 
στην Ακίνητη 
Προσθετική

2 3
4

5 1,5

07-07
Οδοντική   
Χειρουργική ΙV

1 3
3

4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνου 

07-08
Γενική Χειρουργική 
Παθολογία και 
Εγχειρητική

4 2 5 5 2

07-09
Στοματολογία ΙΙ 2 - 2 5 Τέλος Η’ 
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Εξαμήνου 

07-10 Ορθοδοντική Ι
2 1 3 4 1,5

07-11
Προληπτική 
Οδοντιατρική ΙΙ

- 2 1 4 Τέλος Η’ 

Εξαμήνου 

Σύνολο 16 24 30 45
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Μάθημα

Περιοδοντολογία ΙΙ

Κωδικός

07-01

Συντονιστές

Επίκ. Καθηγητής Ι. Βούρος

Επίκ. Καθηγητής Σ. Κουμπιάς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Να  εμπεδώσει  ο  φοιτητής  τις  αποκλίσεις  του  παθολογικού  από  το 

φυσιολογικό  με  κλινικά,  ακτινολογικά,  ιστολογικά,  ανοσολογικά  και 
μικροβιολογικά κριτήρια για όλο το φάσμα της ταξινόμησης των Νόσων 
του Περιοδοντίου.

2. Να κάνει  διαφορική διάγνωση ουλίτιδας από την περιοδοντίτιδα και  να 
ταξινομεί  την  χρόνια  περιοδοντίτιδα  ανάλογα  με  τη  βαρύτητά  της.  Να 
διαγιγνώσκει το περιοδοντικό απόστημα, τον περιοδοντικό τραυματισμό, 
την  επιθετική  περιοδοντίτιδα,  την  οξεία  ελκονεκρωτική  και  την 
αποφλοιωτική ουλίτιδα.

3. Να  αναγνωρίζει  του  τοπικούς  και  τους  γενικούς  αιτιολογικούς 
παράγοντες.

4. Να  μπορεί  να  θεραπεύει  την  χρόνια  ουλίτιδα  και  την  εντοπισμένη 
περιοδοντίτιδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  θεωρητική  από  έδρας  διδασκαλία  αποσκοπεί  στην  παροχή  γνώσης 
αναφορικά με τις διάφορες μορφές των περιοδοντικών νόσων όπως η χρόνια 
ουλίτιδα,  η  χρόνια  περιοδοντίτιδα,  η  ουλίτιδα  που  δεν  οφείλεται  στη 
μικροβιακή  πλάκα,  η  επιθετική  περιοδοντίτιδα,  οι  οξείες  νόσοι  του 
περιοδοντίου,  οι  ενδο-περιοδοντικές  βλάβες   και  τα  ουλοβλενογόνια 
προβλήματα.  Επίσης,  διδάσκεται  η  επίδραση  της  HIV-λοίμωξης  στο 
περιοδόντιο, οι διογκώσεις των ούλων και το τραύμα σύγκλεισης.
Η  φροντιστηριακή  διδασκαλία  περιλαμβάνει  τη  δράση  της  μικροβιακής 
πλάκας στην αιτιολογία των περιοδοντικών νόσων, τα κλινικά, ακτινολογικά 
και  εργαστηριακά  διαφοροδιαγνωστικά  στοιχεία  της  ουλίτιδας  και  της 
περιοδοντίτιδας, τη μεθοδολογία, τον αλγόριθμο διάγνωσης και την κατάρτιση 
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του  σχεδίου  θεραπείας.  Παρουσιάζεται  η  σημαντικότητα  της  παρουσίας, 
ανίχνευσης και αφαίρεσης της τρυγίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 
διάγνωση και ανάλυση των επιπλοκών του τραύματος σύγκλεισης.
Στα  πλαίσια  της  κλινικής  άσκησης  οι  φοιτητές  ασκούνται  στη  θεραπεία 
ασθενών  ξεκινώντας  από  περιστατικά  χρόνιας  ουλίτιδας  –  με  σταδιακή 
μετάπτωση σε βαρύτερες μορφές νόσων. Κατά την κλινική τους άσκηση οι 
φοιτητές εξασκούνται στην εμπέδωση της αναγνώρισης – λειτουργίας – λαβής 
–  τροχισμού  των  εργαλείων  αποτρύγωσης  –  ριζικής  απόξεσης,  στην 
εμπέδωση  λήψης  ιστορικού  με  έμφαση  στην  εκτίμηση  της  βαρύτητας  και 
ταξινόμησης της  νόσου,  της  πρόγνωσης και  του σχεδίου θεραπείας,  στον 
τρόπο  θεραπείας  χρόνιας  ουλίτιδας  –  αρχόμενης  περιοδοντίτιδας  και  των 
οξέων περιοδοντικών βλαβών, στην εκτίμηση των ενδείξεων για συντηρητική 
ή χειρουργική αγωγή, στην πλήρη αξιολόγηση των ακτινολογικών ευρημάτων.
Σε αυτό το εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να περατώσει ένα περιστατικό χρόνιας 
ουλίτιδας ή ελκονεκρωτικής ουλίτιδας, ένα περιστατικό χρόνιας εντοπισμένης 
περιοδοντίτιδας και να παρακολουθήσει και τα άλλα περιστατικά της κλινικής.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή από έδρας παραδόσεων, φροντιστηριακή 
διδασκαλία  και  κλινική  άσκηση.  Οι  φοιτητές  υποχρεούνται  να 
παρακολουθήσουν  ανελλιπώς  τα  φροντιστήρια  και  να  περατώσουν  τη 
θεραπεία  ενός  περιστατικού  χρόνιας  ουλίτιδας  και  ενός  εντοπισμένης 
περιοδοντίτιδας για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 
του Ζ΄ εξαμήνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
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Μάθημα

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ 

Κωδικός

07-02

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1 Δ.Μ.

2

Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι  ο φοιτητής σε  θέση να  αξιολογεί  τη  γενική υγεία  του ασθενή,  να 
πραγματοποιεί  απλές  εξαγωγές  και  χειρουργικές  εξαγωγές  δοντιών  υπό 
καθεστώς ασφαλούς και αποτελεσματικής τοπικής αναισθησίας, να αποκτήσει 
τη δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών ασθενών, αλλά και τοπικών ή γενικών 
επιπλοκών  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  κατά  ή  μετά  την  τέλεση  της 
επέμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Έγκλειστα δόντια 
2. Αιτίες, συχνότητα έγκλεισης δοντιών 
3. Ταξινόμηση εγκλείστων  
4. Ενδείξεις εξαγωγής εγκλείστων  
5. Κλινική και Ακτινογραφική εξέταση.  

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια και φροντιστήρια. Κλινική Άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έλεγχος για ελλιπή ή μη φροντιστηριακή άσκηση. Επιτυχής εξέταση στο τέλος 
του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Κλινική Ενδοδοντία I

Κωδικός

07-03
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Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής Λ. Βασιλειάδης

Επίκ. Καθηγητής Ν. Οικονομίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι   η  θεωρητική γνώση των κλινικών ενδείξεων 
επιλογής  των  ενδοδοντικών  μεθόδων  θεραπευτικής  αντιμετώπισης  και  η 
κατανόηση του στόχου κάθε μίας από αυτές από τον προπτυχιακό φοιτητή και 
η  κλινική  εξοικείωση  του  με  τα  εργαλεία,  υλικά  και  μεθόδους  που 
χρησιμοποιούνται κατά την ενδοδοντική θεραπεία ριζικών σωλήνων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κλινικά θέματα ενδοδοντολογίας. Εισαγωγικά στοιχεία για την ακτινογραφία. 
Συμβολή  της  ακτινογραφίας  στην  ενδοδοντική  θεραπεία.   Συμβολή  της 
ακτινογραφίας  στην  αξιολόγηση  του  θεραπευτικού  αποτελέσματος  στην 
ενδοδοντία.  Συντηρητική  αντιμετώπιση  πολφού.  Ενδοδοντική  αντιμετώπιση 
νεογιλών δοντιών. Αντιμετώπιση δοντιών με μη τελειωμένη ρίζα.  
Κλινική άσκηση σε αριθμό περιστατικών. Ενδοδοντική θεραπεία σε μονόρριζα 
και πολύρριζα δόντια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και κλινικές ασκήσεις σε ασθενείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  κλινικών  ασκήσεων  και  παράδοση  των 
προβλεπόμενων κλινικών εργασιών. Εξετάσεις στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Κωδικός

07-04
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Συντονιστής

Αναπλ. Καθηγητής  Ν. Παρίσης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

1
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι ο φοιτητής σε θέση να διαγιγνώσκει σε πρώτη φάση ακτινογραφικά 
τις συνήθεις νόσους των δοντιών και των γνάθων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην πρώτη προσέγγιση στην Ακτινοδιαγνωστική 
και στην Ακτινολογική ερμηνεία παθολογικών καταστάσεων των δοντιών και 
των οστών των γνάθων (τερηδόνα – νόσοι  του περιοδοντίου  –  νόσοι  του 
πολφού – φλεγμονές – κύστεις – έγκλειστα δόντια).

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις, σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις και  επιτυχείς εξετάσεις 
στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Μερικές Οδοντοστοιχίες ΙΙ

Κωδικός

07-05

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Κωτσιομύτη

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1 Δ.Μ.

3
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Επίκ.Καθηγητής Κ. Μιχαλάκης Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικοί  στόχοι  του  μαθήματος  είναι  να  έρθει  ο  φοιτητής  σε  επαφή με  το 
μερικά  νωδό  ασθενή,  να  συλλέξει  τα  απαραίτητα  στοιχεία  που  θα  του 
επιτρέψουν να πραγματοποιήσει τη διάγνωση και το σχεδιασμό της συνολικής 
θεραπευτικής  και  προσθετικής  αποκατάστασης,  να  δρομολογήσει  την 
προπαρασκευή του στόματος και να προετοιμάσει την υλοποίηση του σχεδίου 
θεραπείας και την κατασκευή της μερικής οδοντοστοιχίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η  εξοικείωση  των  φοιτητών  στο  αντικείμενο  της  κατάρτισης  του  σχεδίου 
θεραπείας  του  μερικά  νωδού  ασθενή  και  της  σχεδίασης  μερικών 
οδοντοστοιχιών  ξεκινάει  από  την  μελέτη  του  μερικά  νωδού  στόματος. 
Παράλληλα παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τη διάγνωση 
και το σχέδιο θεραπείας στην αντιμετώπιση της μερικής νωδότητας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων, φροντιστηρίων, επιδείξεων 
σε ασθενή και εργαστηριακής/κλινικής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος και την ανταπόκριση στην εργαστηριακή - κλινική άσκηση και 
τη φροντιστηριακή διδασκαλία.

Μάθημα

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας στην Ακίνητη Προσθετική

Κωδικός

07-06

Συντονιστής

Καθηγητής 

Α. Χατζηκυριάκος

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

4
Άσκηση   3
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος  του  μαθήματος   είναι  η  εξοικείωση   των  φοιτητών  μέσα  από 
συγκεκριμένα  πρωτόκολλα,  διάγνωση  και  διαδικασίας  λήψης  των 
θεραπευτικών  αποφάσεων.  Η  ανάπτυξη  της  παρατηρητικότητας,   της 
αναλυτικής σκέψης  και κριτικής ικανότητας σε συνδυασμό με τη χρήση των 
βιβλιογραφικών  αναφορών  που  σχετίζονται   με  τη  λήψη  αποφάσεων 
βασισμένων σε ενδείξεις, είναι η κύρια κατεύθυνση του μαθήματος αυτού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή  στη  διαγνωστική  διαδικασία,  κλινική  εξέταση,  κλινική  ανάλυση 
σύγκλεισης,  λειτουργική  διαγνωστική  ανάλυση,  ακτινογραφικός  έλεγχος-
διαγνωστικά  εκμαγεία,  αξιολόγηση  διαγνωστικών  δεδομένων  και  σχέδιο 
θεραπείας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  παραδόσεων  από  αμφιθεάτρου  και 
κλινικής άσκησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική ΙV

Κωδικός

07-07

Συντονίστρια

Καθηγήτρια 

Μ. Χελβατζόγλου-Αντωνιάδη 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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1) Η απόκτηση γνώσης και κλινικής εμπειρίας της χρησιμοποίησης των 
υλικών  προστασίας  του  πολφού  και  των  σύγχρονων  υλικών 
αποκατάστασης των σκληρών οδοντικών ιστών.

2) Η απόκτηση γνώσης και κλινικής εμπειρίας της χρησιμοποίησης των 
κοπτικών  εργαλείων  και  της  παρασκευής  κοιλοτήτων  με  βάση  τους 
βιολογικούς κανόνες επέμβασης.

3) Η  απόκτηση  γνώσης  και  κλινικής  εμπειρίας  στην  προσέγγιση  και 
επικοινωνία  με  τον  ασθενή  ,στην  καταγραφή  του  οδοντιατρικού 
ιστορικού  και  την  εκτέλεση  των  απαραιτήτων  εξετάσεων  και 
διαγνωστικών  ελέγχων.  Επίσης  η  απόκτηση  κλινικής  γνώσης  στην 
εξέταση, τη διάγνωση και στο σχεδιασμό θεραπευτικού σχήματος για 
κάθε ασθενή και η εκτέλεσή του με επιτυχία.

4) Η  απόκτηση  γνώσης  για  την  επίλυση  απλών  και  σύνθετων 
παθολογικών  οδοντιατρικών  προβλημάτων  με  βάση  την  ανατομία, 
φυσιολογία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των οδοντικών ιστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να  αποκτήσει  ο  φοιτητής  τη  δυνατότητα  να  προσεγγίζει  τον  ασθενή,  να 
λαμβάνει  το  ιστορικό  του,  να  κάνει  διάγνωση,  σχέδιο  θεραπείας  και  να 
αξιολογεί τις αποκαταστάσεις και το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. Επίσης, 
εκπαιδεύεται  στον  εργονομικό  τρόπο  εργασίας  και  στην  συντηρητική 
αποκατάσταση μικρών τερηδονικών  βλαβών  των σκληρών οδοντικών ιστών. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές ασκούνται σε αποκαταστάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V ομάδας 
με αμάλγαμα και σύνθετη ρητίνη.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται με τη μορφή φροντιστηρίων και κλινικής άσκησης. Η 
διδακτέα  ύλη  περιλαμβάνεται  στο  βιβλίο  «Οδοντική  Χειρουργική»  και  στις 
σημειώσεις που χορηγούνται από το εργαστήριο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιτυχής περάτωση της προκαθορισμένης κλινικής εργασίας. Εξέταση στο 
τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα Κωδικός
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Γενική Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική  07-08

Συντονιστής

Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής (α) γενική ενημέρωση 
για θέματα χειρουργικής (β) τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αναγνωρίζει τα 
χειρουργικά νοσήματα (δυσπλασίες, λοιμώξεις, κακώσεις, νεοπλάσματα) και 
να τα διαγιγνώσκει με βάση τη γενική τους κλινική και εργαστηριακή εικόνα (γ) 
να χειρίζεται ορθά τη χειρουργική ορολογία (δ) να γνωρίζει τις γενικές αρχές 
των εγχειρητικών τεχνικών και ιδιαίτερα τις εφαρμογές τους στην περιοχή του 
στόματος, των γνάθων και του προσώπου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  μάθημα  αποτελείται  από  δύο  ενότητες.  Στην  πρώτη  ενότητα,  της 
Γενικής  Χειρουργικής  Παθολογίας,  περιγράφονται  γενικώς  η 
αιτιοπαθογένεια  η  κλινικοεργαστηριακή  εικόνα,  και  η  θεραπεία  των 
μηχανικών κακώσεων, των χειρουργικών λοιμώξεων, των νεοπλασμάτων 
και  των  δυσπλασιών.  Η  δεύτερη  ενότητα  της  Εγχειρητικής,  αναφέρεται 
στην  περιγραφή  των  υποδομών  και  της  λειτουργίας  ενός  χειρουργείου, 
των  εγχειρητικών  τεχνικών  για  τον  έλεγχο  των  λοιμώξεων,  για  την 
αιμόσταση και  τις μεταγγίσεις,  για τη ρύθμιση του ισοζυγίου υγρών,  την 
οξεοβασική  και  ηλεκτρολυτική  ισορροπία,  και  γενικώς  στην 
προεγχειρητική και την μετεγχειρητική αγωγή. Τέλος περιγράφονται και τα 
πρακτικά  θέματα  των  χειρουργικών  τομών,  της  σύγκλεισης  των 
τραυμάτων,  της  ηλεκτροχειρουργικής,  της  κρυοχειρουργικής,  της 
χειρουργικής  με  lazer  και  των  μεθόδων  αποκατάστασης  οστικών 
ελλειμμάτων.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  θεωρητικά  σε  φροντιστήρια  και  συμπληρώνεται  με 
παρακολουθήσεις  χειρουργείων  σε  ελεύθερο  ωράριο.  Οι  φοιτητές 
παρακολουθούν  επεμβάσεις  που  πραγματοποιούνται  τόσο  με  τοπική 
αναισθησία στις εγκαταστάσεις του Οδοντιατρικού Τμήματος όσο και με γενική 
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νάρκωση στην κλινική  της  Στοματικής και  Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με τις παρουσίες τους στα χειρουργεία 
και με την γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Μάθημα

Στοματολογία ΙΙ

Κωδικός

07-09

Συντονιστής

Καθηγητής Α. Επιβατιανός 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία  2
Δ.Μ.

2
Άσκηση  

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις των νόσων της 
στοματικής  και  γναθοπροσωπικής  περιοχής,  τις  σχετικές  με  την 
αιτιοπαθογένεια, επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ιστοπαθολογία, εργαστηριακά 
ευρήματα,  διάγνωση  και  διαφορική  διάγνωση,  εξέλιξη,  πρόγνωση  και 
επιπλοκές, και τέλος θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην παθολογία της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής, 
διαγνωστική  μεθοδολογία,  ιστοπαθολογικές  αλλοιώσεις  και  στοιχειώδεις 
βλάβες,  αναπτυξιακές ανωμαλίες,  σύνδρομα και  κύστεις,  νεοπλάσματα της 
στοματικής  και  γναθοπροσωπικής  περιοχής,  αντιδραστικές  υπερπλασίες, 
προκαρκινικές  αλλοιώσεις  και  καταστάσεις  –  Καρκινογένεση,  οδοντογενείς 
κύστεις και όγκους και κύστεις μαλακών μορίων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστηριακή άσκηση. Τα σεμινάρια 
πραγματοποιούνται με προβολές διαφανειών και video, και η εργαστηριακή 
άσκηση  πραγματοποιείται  με  απευθείας  χρήση  ατομικού  οπτικού 
μικροσκοπίου.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση των σεμιναρίων και των εργαστηρίων  και 
επιτυχία στις εξετάσεις στο τέλος του Η΄ εξαμήνου.    

Μάθημα

Ορθοδοντική I

Κωδικός

07-10

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Ε. Αθανασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. 

Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2

Δ.Μ.

3Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να  αναπτυχθεί  στον  φοιτητή  η  παρατηρητικότητα  και  η  κριτική  σκέψη 
προκειμένου  να  αξιολογεί  τις  φυσιολογικές  ή  διαταραγμένες  σχέσεις  των 
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ανατομικών δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος καθώς και το είδος 
και τη βαρύτητα των συγκλεισιακών προβλημάτων. Επίσης, η εκμάθηση των 
βιολογικών μεταβολών διεργασιών των ιστών που λαμβάνουν χώρα κατά την 
ορθοδοντική μετατόπιση των δοντιών,  καθώς και  τα  κινητά τεχνοβιολογικά 
μέσα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων. 
Η εργαστηριακή άσκηση στοχεύει στο να αποκτήσει ο φοιτητής την ικανότητα 
κατασκευής κινητών ορθοδοντικών συσκευών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής διδάσκεται: Την αύξηση του κρανιοπροσωπικού 
συμπλέγματος κατά την ενδομήτριο ζωή και μετά τη γέννηση, τις θεωρίες για 
τους  μηχανισμούς  αύξησης  και  τις  κληρονομικές  και  περιβαλλοντικές 
επιδράσεις,  την  οδοντογένεση  και  ενασβεστίωση,  τα  μορφολογικά  και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της ομαλής συγκλείσεως, την διαμόρφωση των 
οδοντικών  φραγμών,  τις  ανωμαλίες  συγκλείσεως  και  την  αισθητική  του 
προσώπου, την ορισματολογία των ανωμαλιών συγκλείσεως, την ταξινόμηση 
των ανωμαλιών της συγκλείσεως την αιτιολογία των ανωμαλιών συγκλείσεως, 
Τα ορθοδοντικά μηχανήματα και  τις  βιολογικές  αντιδράσεις  και  τα  στοιχεία 
αξιολόγησης  συγκλεισιακών  προβλημάτων  με  την  παρουσίαση  αριθμού 
επιλεγμένων περιπτώσεων. 
Οι  εργαστηριακές  ασκήσεις  περιλαμβάνουν:  Κατασκευή  γεωμετρικών 
σχημάτων,  κατασκευή  αγκίστρων  Adams,  ελατηρίων  και  προστομιακών 
τόξων,  μελέτη,  επίδειξη  κατασκευής  και  κατασκευή  της  συσκευής  για  τη 
διακοπή επιβλαβών έξεων. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής συμμετοχή στις παραδόσεις και στην εργαστηριακή άσκηση. 

Μάθημα

Προληπτική Οδοντιατρική ΙΙ  

Κωδικός

07-11

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κάλφας

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0 Δ.Μ.

1
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Αναπλ. Καθηγητής Κ. Λουλουδιάδης Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να  ασκηθεί  ο  φοιτητής  στην  εφαρμογή  εξατομικευμένου  προληπτικού 
προγράμματος κατά της νόσου τερηδόνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κλινική εφαρμογή προληπτικού προγράμματος σε ένα περιστατικό ασθενή με 
μέτρια  ή  υψηλή  τερηδονική  δραστηριότητα.  Πλήρης  λήψη  ιστορικού, 
καταγραφή  της  τερηδονικής  δραστηριότητας,  καθορισμός  του  τερηδονικού 
κινδύνου,  εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος  και  παρακολούθηση 
του ασθενή.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλινική άσκηση που βασίζεται στις γνώσεις που απέκτησε ο φοιτητής κατά 
την εκπαίδευσή του στο μάθημα Προληπτική Ι (Κωδικός 04-06). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση την ανταπόκριση στην κλινική 
άσκηση  και  την  τελική  έκθεση  που  συντάσσει  ο  φοιτητής  μετά  την 
ολοκλήρωση του περιστατικού.
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 Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

08-01 Εφαρμογές 
Οδοντιατρικής 
Πληροφορικής 

2 1
3

2 1,5

08-02 Περιοδοντολογία ΙΙ
- 2 1 5

Κλινική

08-03
Βιολογία Οδοντικών
Εμφυτευμάτων

1 1
2

2 1

08-04

Πρώτες βοήθειες – 
Επείγοντα 
περιστατικά,
Καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση

1 1
2

2
-

08-05
Οδοντοφατνιακή 
Χειρουργική ΙΙ

1 3 3 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ

08-06
Κλινική 
Ενδοδοντία ΙΙ

1 3
3

4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ

08-07
Ολικές 
Οδοντοστοιχίες ΙΙ

1 4 3 4
2

08-08

Κρανιογναθικές 
Διαταραχές και 
Κλινική Άσκηση στην 
Ακίνητη 
Προσθετική

2 3
4

2 1,5

08-09 Οδοντική   
Χειρουργική V

1 3 3 4 Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο
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υ

08-10 Στοματική και 
Γναθοπροσωπική 
Χειρουργική

4 2 5 4

Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

08-11 Στοματολογία ΙΙ 2 - 2 4 1,5

08-12 Ορθοδοντική ΙΙ 1 2 2 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

08-13
Προληπτική 
Οδοντιατρική ΙΙΙ

1 2 2 4 1,5

Σύνολο 18 27 35 45

Μάθημα

Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής

Κωδικός

08-01

Συντονιστής

Επίκ. Καθηγητής Π. Μπαμίδης 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2 Δ.Μ.

3
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Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  εμβάθυνση  στο  αντικείμενο  της  Ιατρικής  Πληροφορικής  και  εκμάθηση 
συγκεκριμένων εφαρμογών στο χώρο της Οδοντιατρικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές ενότητες στην Ιατρική Πληροφορική,  εισαγωγή στον ηλεκτρονικό 
φάκελο  ασθενούς,  κωδικοποίηση  δεδομένων  –  είσοδος  δεδομένων, 
παραδείγματα φακέλου ασθενούς, τηλεϊατρική και παροχή ιατρικής φροντίδας, 
συστήματα  στήριξης  απόφασης  (ΣΣΑ)  –  γενικές  έννοιες,  κατηγορίες  ΣΣΑ, 
αξιολόγηση  ΣΣΑ στην  ιατρική  πράξη,  Internet  /  www και  πρόσβαση  στην 
ιατρική πληροφορία. Εργαστήρια για τη χρήση του Internet και της HTML.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια και άσκηση επί ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το  80%  του  βαθμού  προκύπτει  από  την  τελική  γραπτή  εξέταση  και  το 
υπόλοιπο 20% από την εργαστηριακή άσκηση που παραδίδεται στο τέλος του 
εξαμήνου.

Μάθημα

Περιοδοντολογία ΙΙ

Κωδικός

08-02

Συντονιστές

Επίκ. Καθηγητής Σ. Κουμπιάς

Επίκ. Καθηγητής Ι. Βούρος 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

1
Άσκηση   2
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Να αποκτήσει ο φοιτητής την ικανότητα να κάνει διάγνωση, πρόγνωση και 
σχέδιο θεραπείας της αρχόμενης περιοδοντίτιδας.
2. Να είναι σε θέση να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της συντηρητικής 
θεραπείας.
3. Να αποκτήσει κλινική εμπειρία στη χρήση των ειδικών περιοδοντολογικών 
εργαλείων, ιδιαίτερα στη διαδικασία της ριζικής απόξεσης.
4.  Να γνωρίσει  τη διαδικασία του επανελέγχου,  να μπορεί  να αξιολογεί  το 
αποτέλεσμα και να καθορίσει το πέρας της επιτυχούς θεραπείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεραπεία αρχόμενης περιοδοντίτιδας σε δύο ασθενείς. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται με μορφή κλινικής άσκησης στα πλαίσια της οποίας οι 
φοιτητές  υποχρεούνται  να  περατώσουν  τη  θεραπεία  δύο  περιστατικών 
αρχόμενης περιοδοντίτιδας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση πραγματοποιείται στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Βιολογία Εμφυτευμάτων

Κωδικός

08-03

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Κωνσταντινίδης

Επίκ. Καθηγητής Γ. Μακρής

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ανατομικών, βιολογικών και 
λειτουργικών ομοιοτήτων και  διαφορών των περιεμφυτευματικών από τους 
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περιοδοντικούς ιστούς, της αντίδρασής τους στη μικροβιακή φλεγμονή και η 
γνώση  των  ιδιαιτεροτήτων  στην  εφαρμογή  αναγεννητικών  τεχνικών  στην 
Περιοδοντολογία  και  την  Εμφυτευματολογία  καθώς  και  οι  ιδιότητες  των 
βιοϋλικών  που  χρησιμοποιούνται.  Ο  φοιτητής  μαθαίνει  να  αναλύει  τους 
παράγοντες  που επηρεάζουν τη  σχεδίαση των κρημνών,  την τοποθέτηση, 
αλλά  και  την  πρόγνωση  των  εμφυτευμάτων,  και  ενημερώνεται  για  τις 
ιδιαιτερότητες  της  στοματικής  υγιεινής  και  την  αιτιολογική  θεώρηση  της 
διατήρησης του αποτελέσματος σε περιεμφυτευματικούς ασθενείς. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η από έδρας διδασκαλία αποσκοπεί στην παρουσίαση των ομοιοτήτων και 
των διαφορών της περιοδοντικής και της περιεμφυτευματικής στήριξης, των 
ιδιαιτεροτήτων  της  αντίδρασης  των  περιεμφυτευματικών  ιστών  στην 
παρουσία της μικροβιακής πλάκας, στη φυσιοπαθολογία της φλεγμονής και 
στο τραύμα σύγκλεισης. Αναλύονται τα κριτήρια επιλογής των ασθενών για 
την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και  οι περιοδοντικές ιδιαιτερότητες στη 
σχεδίαση των κρημνών, στην αντιμετώπιση της φλεγμονής καθώς και στην 
πρόγνωση.  Ο  φοιτητής  διδάσκεται  την  διατήρηση  του  αποτελέσματος  με 
έμφαση στις ιδιαιτερότητες της στοματικής υγιεινής και την αντιμετώπιση των 
επιπλοκών. Λαμβάνει θεωρητική κατάρτιση για τη χρήση των βιοϋλικών και 
στην  εφαρμογή  των  τεχνικών  της  κατευθυνόμενης  ιστικής  και  οστικής 
αναγέννησης στην Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία.
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής παρακολουθεί περιστατικά με 
τοποθέτηση  εμφυτευμάτων  τα  οποία  γίνονται  μέσα  από  το  πρόγραμμα 
κλινικής άσκησης της Περιοδοντολογίας. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι 
φοιτητές  να  παρακολουθήσουν  όλες  τις  φάσεις  από  την  τοποθέτηση  του 
εμφυτεύματος,  τον  έλεγχο  ως  τη  διατήρηση  του  αποτελέσματος,  σε 
διαφορετικούς βέβαια ασθενείς.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  υπό  μορφή  από  έδρας  παραδόσεων  και  κλινική 
άσκηση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα περιστατικά, 

Κωδικός

08-04
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Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα επείγοντα περιστατικά στο 
οδοντιατρείο έχοντας τον σωστό εξοπλισμό, κάνοντας γρήγορη διάγνωση και 
παρέχοντας  έγκαιρα  τις  πρώτες  βοήθειες  συμπεριλαμβανομένης  και  της 
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών 
που μπορεί να συμβούν στο οδοντιατρείο με έμφαση στην χορήγηση πρώτων 
βοηθειών  και  την  επαναφορά  στην  ζωή  με  την  βοήθεια  της 
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έλεγχος  για  σωστή  εφαρμογή  των  βασικών  ενεργειών  υποστήριξης  των 
ζωτικών λειτουργιών σε επείγουσες καταστάσεις.

Μάθημα

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ

Κωδικός

08-05

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι ο φοιτητής σε θέση να αξιολογεί τη γενική υγεία του ασθενή, να 
πραγματοποιεί  απλές εξαγωγές  και  χειρουργικές εξαγωγές δοντιών υπό 
καθεστώς  ασφαλούς  και  αποτελεσματικής  τοπικής  αναισθησίας,  να 
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αποκτήσει  τη  δυνατότητα  αντιμετώπισης  ειδικών  ασθενών,  αλλά  και 
τοπικών ή γενικών επιπλοκών οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά ή μετά την 
τέλεση της επέμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Έγκλειστοι τρίτοι γομφίοι κάτω γνάθου και χειρουργική αντιμετώπιση
2. Έγκλειστοι τρίτοι γομφίοι άνω γνάθου και χειρουργική αντιμετώπιση
 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Σεμινάρια και Φροντιστήρια
2. Κλινική Άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Έλεγχος για ελλιπή ή μη φροντιστηριακή άσκηση.
2. Επιτυχής εξέταση στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Κλινική Ενδοδοντία II

Κωδικός

08-06

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής Λ. Βασιλειάδης

Επίκ. Καθηγητής Ν. Οικονομίδης 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι   η  θεωρητική γνώση των κλινικών ενδείξεων 
επιλογής  των  ενδοδοντικών  μεθόδων  θεραπευτικής  αντιμετώπισης  και  η 
κατανόηση του στόχου καθε μιάς απ΄αυτές από τον προπτυχιακό φοιτητή και 
η   η  κλινική  εξοικείωση  του  με  τα  εργαλεία,  υλικά  και  μεθόδους  που 
χρησιμοποιούνται κατά την ενδοδοντική θεραπεία ριζικών σωλήνων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Κλινικά θέματα ενδοδοντολογίας. Οι εφαρμογές του Ca(OH)2 στην ενδοδοντία. 
Προβλήματα  κατά  την  ενδοδοντική  θεραπεία:  ιατρογενεις  βλάβες  και 
αναζωπύρωση  ακρορριζίτιζας.  Αξιολόγηση   αποτελέσματος  ενδοδοντικής 
θεραπείας. Χειρουργική ενδοδοντία.  Επιλογή περιπτώσεων για ενδοδοντική 
θεραπεία.  Αντιμετώπιση  οδοντικών  τραυματισμών.  Ενδοπεριο-δοντικές 
βλάβες. Αποχρωματισμός δυσχρωμικών δοντιών. 
Κλινική άσκηση σε αριθμό περιστατικών. Ενδοδοντική θεραπεία σε μονόρριζα 
και πολύρριζα δόντια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και κλινικές ασκήσεις σε ασθενείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής παρακολούθηση κλινικών ασκήσεων και παράδοση των 
προβλεπόμενων κλινικών εργασιών. Εξετάσεις στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Ολικές Οδοντοστοιχίες ΙΙ

Κωδικός

08-07

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Διακογιάννη

Επίκ.Καθηγητής Κ. Μιχαλάκης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

3
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικός  στόχος  του  μαθήματος  είναι  να  καθοδηγήσει  τον  φοιτητή  στην 
πραγματοποίηση της κλινικής και εργαστηριακής διαδικασίας κατασκευής των 
ολικών οδοντοστοιχιών με έμφαση στην κλινική αντιμετώπιση του ολικά νωδού 
ασθενή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η 
αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή  ξεκινάει  από την μελέτη του ολικά 
νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των τεχνητών 
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ολικών  οδοντοστοιχιών.  Ο  φοιτητής  εφοδιάζεται  με  τις  απαραίτητες 
θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει 
λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων, φροντιστηρίων, επιδείξεων 
σε ασθενή και εργαστηριακής / κλινικής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του  μαθήματος  που  εξετάζεται  στο  τέλος  του  Η’  εξαμήνου  και  την 
ανταπόκριση  στην  εργαστηριακή  και  κλινική  άσκηση  και  φροντιστηριακή 
διδασκαλία.

Μάθημα

Κρανιογναθικές Διαταραχές και Κλινική Άσκηση στην 

Ακίνητη Προσθετική

Κωδικός

08-08

Συντονιστές

Καθηγητής Π. Κοΐδης

Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κοκοτή

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

4
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχοι του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να:

1. Διαχειρίζεται θέματα που αφορούν τις κλινικές παραμέτρους και την 
απόδοση ισορροπίας της σύγκλεισης φυσικών δοντιών και  δοντιών 
σε προσθετικές αποκαταστάσεις.

2. Αναγνωρίζει,  εξετάζει,  διαγιγνώσκει  και  προσφέρει  θεραπευτικές 
λύσεις σε ασθενείς με κρανιογναθικές διαταραχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  περιεχόμενο  του  μαθήματος  αναφέρεται  στο  πρώτο  του  μέρος  στις 
συγκλεισιακές σχέσεις των δοντιών, τους τύπους της σύγκλεισης, τον ιδανικό 
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τύπο  σύγκλεισης  και  τις  επικρατέστερες  θεωρίες,  τους  καθοριστικούς 
παράγοντες των συγκλεισιακών σχέσεων και τέλος στην εξισορρόπηση της 
σύγκλεισης  και  στις  τεχνικές  που  έχουν  αναπτυχθεί  και  εφαρμόζονται  στα 
φυσικά  δόντια  και  στις  προσθετικές  αποκαταστάσεις.  Στο  δεύτερο  μέρος 
ασχολείται με τις κρανιογναθικές διαταραχές και ειδικότερα με την ορολογία, 
την  επιδημιολογία,  την  ταξινόμηση  και  τις  διάφορες  μορφές  των 
κρανιογναθικών διαταραχών, την ειδική κλινική και αναμνηστική εξέταση που 
απαιτείται,  τη  διάγνωση και  τη  διαφορική διάγνωση,  την θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση και τέλος τον επανέλεγχο και τη διατήρηση του αποτελέσματος.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή κλινικής άσκησης που πραγματοποιείται σε 
τμήματα φοιτητών και  αντιστοιχεί  σε 3 ώρες εβδομαδιαίως και  υπό μορφή 
παραδόσεων αμφιθεάτρου (1 ώρα εβδομαδιαίως).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο  φοιτητής αξιολογείται από την ανελλιπή παρακολούθηση της κλινικής του 
άσκησης   και  την  επιτυχή  περάτωση  των  κλινικών  περιπτώσεων,  την 
παρακολούθηση  των  σεμιναρίων-μαθημάτων  και  την  επιτυχημένη  επίδοση 
στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική V

Κωδικός

08-09

Συντονιστής

Καθηγητής  Γ. Παλαγγιάς

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   3

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1) Η εμπέδωση της γνώσης της κλινικής εφαρμογής των υλικών προστασίας 

του πολφού και  των σύγχρονων υλικών αποκατάστασης των σκληρών 
οδοντικών ιστών.
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2) Η  εμπέδωση  της  γνώσης  της  κλινικής  εφαρμογής  των  κοπτικών 
εργαλείων  και  της  παρασκευής  κοιλοτήτων  με  βάση  τους  βιολογικούς 
κανόνες επέμβασης. 

3) Η εμπέδωση της γνώσης και της κλινικής εφαρμογής της προσέγγισης και 
επικοινωνίας με τον ασθενή και στον εργονομικό τρόπο εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει κλινική άσκηση στον εργονομικό τρόπο εργασίας και 
στην  αποκατάσταση  τερηδονικών  βλαβών των  σκληρών οδοντικών  ιστών. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές ασκούνται σε αποκαταστάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V  ομάδας 
με αμάλγαμα , σύνθετη ρητίνη και υαλοϊονομερή κονία.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις σε αμφιθέατρο, φροντιστήρια και κλινική άσκηση επί ασθενών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  επιτυχής  περάτωση  της  κλινικής  εργασίας.  Εξέταση  στο  τέλος  του  Ι’ 
εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

(Στοματική Χειρουργική) 

Κωδικός

08-10

Συντονιστής

Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι  να μάθει  ο φοιτητής (α)  να  λαμβάνει  ιστορικό 
ασθενών  με  στοματογναθοπροσωπικά  προβλήματα  (β)  να  γνωρίζει  την 
αιτιοπαθογένεια,  τα  παθολο-γοανατομικά  και  φυσιοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά, την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα καθώς και τη 
θεραπεία των χειρουργικών νοσημάτων του στόματος των γνάθων και  του 
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προσώπου (γ) να διαγιγνώσκει τα νοσήματα, που διδάσκεται φροντιστηριακά 
σ΄αυτό το εξάμηνο, με βάση την ειδική κλινική και εργαστηριακή εικόνα κάθε 
νοσήματος  (δ)  να  είναι  σε  θέση  να  αντιμετωπίζει  πρακτικά  τις  απλές 
περιπτώσεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο  Η’  εξάμηνο  διδάσκονται  φροντιστηριακά  τα  πρώτα  κεφάλαια  του 
μαθήματος «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής». Συγκεκριμένα 
διδάσκονται: Κύστεις των γνάθων,  ακρορριζεκτομή, νοσήματα του κινητικού 
συστήματος  της  γνάθου,  νοσήματα  γναθιαίων  άντρων,  προσωπαλγίες  και 
προπροσθετική χειρουργική.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται  θεωρητικά σε  φροντιστήρια και  συμπληρώνεται  με 
άσκηση  σε  ελεύθερο  ωράριο  και  η  οποία  περιλαμβάνει  λήψη  ιστορικού, 
παρακολούθηση χειρουργείων και συμμετοχή σε επισκέψεις ασθενών στους 
θαλάμους. Οι φοιτητές παρακολουθούν επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
τόσο με τοπική αναισθησία στις εγκαταστάσεις του Οδοντιατρικού Τμήματος 
όσο  και  με  γενική  νάρκωση  στην  κλινική  της  Στοματικής  και 
Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής  στο  Νοσοκομείο  «Γ.  Παπανικολάου».  Οι 
φοιτητές  ελέγχονται  για  την  παρουσία  τους  στα  χειρουργεία  και  στη 
συμπλήρωση ιστορικών καθώς και στην παρακολούθηση των ασθενών που 
νοσηλεύονται στην κλινική του Νοσοκομείου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση της ύλης του εξαμήνου αυτού πραγματοποιείται μαζί με όλη την 
υπόλοιπη ύλη του μαθήματος μετά τη συμπλήρωση της άσκησης και του Ι’ 
εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματολογία II

Κωδικός

08-11

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Επιβατιανός

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   0
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις των νόσων της 
στοματικής  και  γναθοπροσωπικής  περιοχής,  τις  σχετικές  με  την 
αιτιοπαθογένεια, επιδημιολογία, κλινική εικόνα, ιστοπαθολογία, εργαστηριακά 
ευρήματα,  διάγνωση  και  διαφορική  διάγνωση,  εξέλιξη,  πρόγνωση  και 
επιπλοκές, και τέλος θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το  περιεχόμενο  του  μαθήματος  περιλαμβάνει:  Στοιχεία  μικροβιολογίας 
στόματος,  λοιμώξεις,  νοσήματα  σιελογόνων  αδένων,  φυσικές  και  χημικές 
βλάβες, νοσήματα ανοσιακής αιτιολογίας, νοσήματα μεταβολισμού, παθήσεις 
αίματος,  εκδηλώσεις  συστηματικών  νόσων  από  την  στοματική  και 
γναθοπροσωπική  περιοχή,  δερματοπάθειες,  νόσους  νευρικού  και  μυϊκού 
συστήματος, ενδοκρινοπάθειες και νοσήματα του ερειστικού ιστού.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστηριακή άσκηση. Τα σεμινάρια 
πραγματοποιούνται με προβολές διαφανειών και video, και η εργαστηριακή 
άσκηση  πραγματοποιείται  με  απευθείας  χρήση  ατομικού  οπτικού 
μικροσκοπίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  των  σεμιναρίων  και  των  εργαστηρίων  και 
επιτυχία στις εξετάσεις.   

Μάθημα

Ορθοδοντική ΙΙ

Κωδικός

08-12

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Ε. Αθανασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. 

Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

2Άσκηση   2
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η απόκτηση γνώσεων από τον φοιτητή των αιτιολογικών παραγόντων που 
συμβάλλουν στη δημιουργία συγκλεισιακών και σκελετικών προβλημάτων, η 
αναγνώριση  και  η  αξιολόγηση των ανωμαλιών που  εκδηλώνονται  κατά  τη 
διάρκεια της μικτής και της μόνιμης οδοντοφυίας, η παροχή γνώσεων για την 
πρόβλεψη  και  πρόγνωση  των  συγκλεισιακών  και  σκελετικών  ανωμαλιών, 
καθώς  και  η  επαφή  με  τα  θεραπευτικά  μέσα  που  εφαρμόζονται  για  την 
αντιμετώπιση των συγκλεισιακών και σκελετικών προβλημάτων. 
Η  εξάσκηση  και  εμπειρία  των  φοιτητών  στην  κατασκευή  κινητών 
ορθοδοντικών συσκευών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την πρόληψη 
και την καταστολή συγκλεισιακών ανωμαλιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής διδάσκεται: Τις ανωμαλίες συγκλείσεως κατά την 
περίοδο των μικτών φραγμών, τα προβλήματα χώρου, τα προβλήματα από 
ανωμαλίες  στα δόντια,  τα  προβλήματα από βλαβερές  στοματικές  έξεις,  τα 
προβλήματα  από  τοπικές  ή  λειτουργικές  διαταραχές  στις  σχέσεις  των 
οδοντικών  φραγμών  κατά  τη  σύγκλειση,  τα  προβλήματα  σκελετικής 
αιτιολογίας,  τα  προβλήματα από διαμαρτίες στη διάπλαση,  την χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ορθοδοντική. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται 
με  την  παρουσίαση  και  συζήτηση  περιπτώσεων  με  διάφορα  συγκλεισιακά 
προβλήματα  και  με  επισκέψεις  στην  κλινική  του  Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Ορθοδοντικής. 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν: Τη μελέτη, επίδειξη κατασκευής 
και  κατασκευή  της  συσκευής  για  τη  διόρθωση  πρόσθιας  σταυροειδούς 
σύγκλεισης, την ανάλυση του μικτού φραγμού σε εκμαγεία μελέτης και  τη 
μελέτη, επίδειξη κατασκευής και την κατασκευή της συσκευής συγκράτησης 
χώρου.  Κατασκευή   στο  εργαστήριο  των  επιμέρους  ορθοδοντικών 
εξαρτημάτων σε εκμαγεία. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1) Ανελλιπής παρακολούθηση παραδόσεων, ανελλιπής συμμετοχή στην 
εργαστηριακή άσκηση

2) Επιτυχής εξέταση Ορθοδοντικής Ι και ΙΙ στο τέλος του Η’ εξαμήνου.
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Μάθημα

Προληπτική Οδοντιατρική ΙΙΙ 

Κωδικός

08-13

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγητής Σ. Κάλφας  

Αναπλ. Καθηγητής 

Κ. Λουλουδιάδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

2
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  φοιτητής:  (α)  να  αποκτήσει  γνώσεις  σχετικά  με  άλλους  τομείς  της 
οδοντιατρικής πρόληψης και να κατανοήσει ότι η πρόληψη αποτελεί τη βάση 
κάθε κλινικής πράξης και (β) να ασκηθεί κλινικά σε ένα περιστατικό με την 
εφαρμογή προληπτικού προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις σχετικά με άλλες μολυσματικές νόσους, 
την  πιθανή  βακτηριαιμία  από  μικρόβια  του  στόματος  ασθενών  υψηλού 
κινδύνου και   στοιχεία κλινικής μικροβιολογίας στόματος.  Επίσης εκτείνεται 
στην  πρόληψη  παθολογικών  καταστάσεων  μη  μολυσματικής  φύσεως, 
συμβάλλοντας  στη  διάγνωση  και  στην  επιλογή  του  θεραπευτικού  και 
προληπτικού  προγράμματος,  σε  ασθενείς  με  ορθοδοντικές  ή  προσθετικές 
συσκευές, με κακοσμία στόματος, ξηροστομία ή με απώλεια οδοντικών ιστών 
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(πλην  τερηδόνας).  Τέλος,  αναφέρεται  στα  προληπτικά  προγράμματα  σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε ασθενείς με χρόνια γενικά νοσήματα.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων και κλινικής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η  επίδοση  του  φοιτητή  αξιολογείται  με  βάση  (α)  το  βαθμό  της  γραπτής 
εξέτασης του μαθήματος στο τέλος του Η΄ εξαμήνου και (β) την ανταπόκριση 
στην κλινική άσκηση και την τελική έκθεση που συντάσσει ο φοιτητής μετά την 
ολοκλήρωση του περιστατικού. 
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 Θ΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία Άσκηση

09-01 Ωτορινολαρυγγολογία
2 - 2 2 1

09-02 Περιοδοντολογία ΙΙΙ
2 2 3 4

Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ

09-03 Οδοντοφατνιακή 
Χειρουργική ΙΙ

- 3 2 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-04
Κλινική 
Ενδοδοντία ΙΙI

- 4 2 4

Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-05
Σύνθετες Κινητές 
Προσθετικές
Αποκαταστάσεις

1 4 3 4

Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-06
Σύνθετες 
Αποκαταστάσεις και 
Κλινική Άσκηση στην 
Ακίνητη Προσθετική

2 4 4 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-07 Οδοντική   
Χειρουργική VΙ

- 4 2 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 
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09-08 Στοματική και 
Γναθοπροσωπική
Χειρουργική

4 2 5 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-09 Στοματολογία ΙΙΙ 1 1 2 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-10 Ορθοδοντική ΙΙI 1 1 2 4
Τέλος Ι’ 

Εξαμήνο

υ 

09-11
Χειρουργική 
Οδοντικών 
Εμφυτευμάτων

2 - 2 4 1

09-12 Παιδοδοντιατρική ΙΙ
2 - 2

4
1

Σύνολο
17 25 31 46

Μάθημα

Ωτορινολαρυγγολογία 

Κωδικός

09-01

Συντονιστής

Καθηγητής  Β. Βιτάλ

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2 Δ.Μ.

2
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Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  εκπαίδευση  των  φοιτητών  του  Θ΄  εξαμήνου  της  Οδοντιατρικής  στις 
ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις κεφαλής και  τραχήλου,  σε συνάρτηση με 
την εκπαίδευση τους στα οδοντιατρικά μαθήματα.  Μέσα από τα μαθήματα 
επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι:
Η  ικανότητα  να  κάνει  ο  οδοντίατρος  μια  βασική  ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση
Η γνώση των βασικών και καθημερινών παθήσεων της περιοχής κεφαλής και 
τραχήλου
Η σύνδεσή τους, με τις παθήσεις του στοματογναθικού συστήματος και την 
καθημερινή δυνατότητα - καθήκον-του οδοντιάτρου να ελέγχει  και τις γύρω 
περιοχές.
Η γνώση και ικανότητα στην αντιμετώπιση των καθημερινών παθήσεων και 
στις άμεσες ενέργειες στα επείγοντα.
Η  ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην  έγκαιρη  επισήμανση του  καρκίνου 
κεφαλής και τραχήλου.
Η  εγκυκλοπαιδική  γνώση,  ολόκληρου  του  πεδίου  των 
ωτορινολαρυγγολόγικών παθήσεων και των δυνατοτήτων της ειδικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Δομή και λειτουργίες κεφαλής και τραχήλου
 Σημειολογία και εξεταστικές μέθοδοι
Οι παθήσεις κεφαλής και τραχήλου
 Ιδιαίτερα, ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου
 Καθημερινή αντιμετώπιση
 Κοινωνικές παράμετροι (το βαρήκοο παιδί, διαταραχές ομιλίας, θόρυβος, 

κ.α.)

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων, φροντιστηρίων, και κλινικών 
ασκήσεων. Ο κάθε διδάσκων εφοδιάζει τους φοιτητές με σημειώσεις σχετικά 
με τα θέματα που αναπτύσσει, οι δε φοιτητές παροτρύνονται να κρατούν και 
δικές τους σημειώσεις κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

141



Η  επίδοση  του  φοιτητή  αξιολογείται  με  βάση  την  παρακολούθηση  και 
συμμετοχή στη διαδικασία (ενδιάμεση αξιολόγηση) και το βαθμό των γραπτών 
εξετάσεων του μαθήματος. 
Για όσους δεν καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις η τελική επανεξέταση 
γίνεται με τα πέρας του εξαμήνου και η επανεξέταση στην εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου.   

Μάθημα

Περιοδοντολογία ΙΙΙ

Κωδικός

09-02

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Κωνσταντινίδης

Επίκ. Καθηγητής Π. Δάγκαλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2

Δ.Μ.

3
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Να μπορεί  ο φοιτητής να κάνει  πρόληψη και  διατήρηση θεραπευτικού 

αποτελέσματος στους ασθενείς του.
2. Να  είναι  ικανός  να  κάνει  διάγνωση,  πρόγνωση  και  σχέδιο  θεραπείας 

όλων των μορφών των Νόσων του Περιοδοντίου.
3. Να είναι  ικανός να διακρίνει  την αποτελεσματικότητα της συντηρητικής 

θεραπείας και να εκτιμά τις δυνατότητες μιας χειρουργικής θεραπείας.
4. Να  κατανοεί  και  να  εφαρμόζει  όλα  τα  «κριτήρια»  αποκατάστασης  και 

θεραπείας των Νόσων του Περιοδοντίου.
5. Να αποκτήσει εποπτική χειρουργική εμπειρία.
6. Να γνωρίζει τα βασικά χειρουργικά εργαλεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η  θεωρητική  από  έδρας  διδασκαλία  δίνει  έμφαση  στην  παρουσίαση  των 
αφαιρετικών  και  αναγεννητικών  χειρουργικών  τεχνικών,  καθώς  επίσης  και 
στην  αποτελεσματικότητα  της  συντηρητικής  και  χειρουργικής  θεραπείας. 
Παρουσιάζονται  οι  φαρμακευτικές  αγωγές  που  χρησιμοποιούνται  στη 
θεραπεία  των  περιοδοντικών βλαβών  και  διδάσκεται  η  αντιμετώπιση,  των 
ουλοβλεννογόνιων  προβλημάτων,  του  τραύματος  από  σύγκλειση  και  των 
περιοπροσθετικών ασθενών.
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Στη φροντιστηριακή διδασκαλία παρουσιάζεται η μεθοδολογία αντιμετώπισης 
της επιπλεγμένης χρόνιας περιοδοντίτιδας, της προγνωστικής εκτίμησης του 
θεραπευτικού  αποτελέσματος  και  η  βήμα  προς  βήμα  αντιμετώπιση  του 
περιοπροσθετικού ασθενούς.  Αναπτύσσεται  η χρονική σειρά με  την οποία 
πραγματοποιούνται οι επί μέρους θεραπευτικές παρεμβάσεις και η σχέση της 
Περιοδοντολογίας  με  συναφείς  ειδικότητες  όπως  η  Ορθοδοντική,  η 
Ενδοδοντολογία,  η  Παιδοδοντιατρική  και  η  Γναθοχειρουργική.  Τέλος, 
διδάσκεται η επούλωση μετά την περιοδοντολογική θεραπεία και η διατήρηση 
του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής καλείται να αντιμετωπίσει δύο 
περιστατικά  γενικευμένης  προχωρημένης  περιοδοντίτιδας  και  να 
παρακολουθήσει τα λοιπά περιστατικά της κλινικής.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή από έδρας παραδόσεων, φροντιστηριακή 
διδασκαλία  και  κλινική  άσκηση.  Οι  φοιτητές  υποχρεούνται  να 
παρακολουθήσουν  ανελλιπώς  τα  φροντιστήρια  και  να  περατώσουν  τη 
θεραπεία δύο περιστατικών προχωρημένης περιοδοντίτιδας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση πραγματοποιείται στο τέλος του Ι΄  εξαμήνου. 

Μάθημα 

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ  

Κωδικός

09-03

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

2
Άσκηση   3
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι  ο φοιτητής σε  θέση να  αξιολογεί  τη  γενική υγεία  του ασθενή,  να 
πραγματοποιεί  απλές  εξαγωγές  και  χειρουργικές  εξαγωγές  δοντιών  υπό 
καθεστώς ασφαλούς και αποτελεσματικής τοπικής αναισθησίας, να αποκτήσει 
τη δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών ασθενών, αλλά και τοπικών ή γενικών 
επιπλοκών  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  κατά  ή  μετά  την  τέλεση  της 
επέμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Έγκλειστοι κυνόδοντες και χειρουργική αντιμετώπιση
2. Έγκλειστοι προγόμφιοι και χειρουργική αντιμετώπιση
 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλινική Άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιτυχής εξέταση στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Κλινική Ενδοδοντία ΙΙΙ 

Κωδικός

09-04

Συντονιστές

Καθηγήτρια Κ. Λυρούδια

Επίκ. Καθηγήτρια Ο. Παντελίδου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

2
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Σκοπός του μαθήματος είναι  η κλινική εξοικείωση του φοιτητή με τα εργαλεία, 
υλικά και  μεθόδους που χρησιμοποιούνται  κατά  την ενδοδοντική θεραπεία 
ριζικών σωλήνων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κλινική άσκηση σε αριθμό περιστατικών. Ενδοδοντική θεραπεία σε μονόρριζα 
και πολύρριζα δόντια.
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και κλινικές ασκήσεις σε ασθενείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  κλινικών  ασκήσεων  και  παράδοση  των 
προβλεπόμενων κλινικών εργασιών. Εξετάσεις στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Σύνθετες Κινητές Προσθετικές Αποκαταστάσεις

Κωδικός

09-05

Συντονιστής

Καθηγητής Α. Πισιώτης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1 Δ.Μ.

3

Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις 
αρχές που διέπουν την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων  κινητών 
προσθετικών αποκαταστάσεων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία στα αντικείμενα:

- άμεσες οδοντοστοιχίες,
- οδοντικά στηριζόμενες επένθετες οδοντοστοιχίες, 
- τηλεσκοπικές οδοντοστοιχίες, 
- μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
- επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες, και
- υβριδικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.

Τυπική  διάρθρωση  κάθε  αντικειμένου  είναι:  Ορισμός,  Ιδιότητες,  Ενδείξεις, 
Αντενδείξεις, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Κλινικοεργαστηριακή διαδικασία 
κατασκευής.
Κατά την κλινική άσκηση, εκτός από τα αντικείμενα των κλασσικών ολικών και 
μερικών  οδοντοστοιχιών,  οι  φοιτητές  έχουν  την  δυνατότητα  να 
πραγματοποιήσουν  κάποιες  από  τις  παραπάνω  κινητές  προσθετικές 
αποκαταστάσεις στην διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών 
τους,. 

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το θεωρητικό μάθημα γίνεται από αμφιθεάτρου με προβολή εποπτικού υλικού 
που καλύπτει τις βασικές αρχές που διέπουν τις εξειδικευμένες αυτές κινητές 
προσθετικές  αποκαταστάσεις  και  την  κλινικοεργαστηριακή  μεθοδολογία 
κατασκευής τους. 
Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει την αντιμετώπιση δύο ασθενών στην κλινική 
του εργαστηρίου της Οδοντικής και  Ανωτέρας Προσθετικής που οι ανάγκες 
του  σχεδίου  θεραπείας  τους  περιλαμβάνει:  Ο.Ο.  ή  Μ.Ο.  κλασσική  ή  με 
συνδέσμους ακριβείας, ή Άμεση Ο.Ο., ή Επανεφαρμογή Ο.Ο., ή μεμονωμένη 
Ο.Ο.,  ή Οδοντικά στηριζόμενη Επένθετη Ο.Ο.,  ή Επένθετη Ο.Ο.  της κάτω 
γνάθου με 2 εμφυτεύματα.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των δύο κλινικών περιστατικών.
2. Επιτυχής γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος του Ι’εξαμήνου 

Μάθημα

Συνθετες Αποκαταστάσεις και Κλινική Άσκηση στην Ακίνητη 

Προσθετική

Κωδικός

09-06
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Συντονιστής

Καθηγητής Π. Κοΐδης

Επίκ. Καθηγητής Δ. Τορτοπίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

3
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχοι του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να:
1. Αντιληφθεί  τα  σχέδια  θεραπείας  και  τα  πρωτόκολλα  αντιμετώπισης 

ασθενών με σύνθετα προβλήματα διάταξης και σύγκλεισης.
2. Αντιληφθεί  το  σχέδιο  θεραπείας  αντιμετώπισης  περιστατικών 

συνδυασμένης  προσθετικής  αποκατάστασης  με  ακίνητες  και  κινητές 
προσθετικές κατασκευές.

3. Γνωρίζει των αντιμετώπιση των ασθενών με εκτεταμένη οδοντική φθορά.
4. Γνωρίζει  τα  πρωτόκολλα  συνεργασίας   ειδικοτήτων  για  προσθετική 

αποκατάσταση 
5. Γνωρίζει  τις  βασικές  αρχές  της  αισθητικής  στην  προσθετική 

αποκατάσταση και να αντιληφθεί το ρόλο των υλικών και των διαφόρων 
τεχνικών  στη διαμόρφωση του αισθητικού αποτελέσματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ανάλυση κλινικών προβλημάτων,  αισθητική  στην  προσθετική  αποκατάσταση, 
συνδυασμένη προσθετική αποκατάσταση με ακίνητες και  κινητές κατασκευές, 
αντιμετώπιση ασθενών με αποδιοργανωμένη σύγκλειση, αντιμετώπιση ασθενών 
με  εκτεταμένες  αποτριβές,  συνεργασία  ειδικοτήτων  για  προσθετική 
αποκατάσταση.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων στο αμφιθέατρο και κλινικής 
άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα Κωδικός
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Οδοντική Χειρουργική VI 09-07

Συντονιστής

Καθηγήτης  Π.Διονυσόπουλος

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

2
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να  αποκτήσουν  οι  φοιτητές  τις  γνώσεις  της  κλινικής  αποκατάστασης 
εκτεταμένων τερηδονικών βλαβών των προσθίων και των οπισθίων δοντιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το μάθημα περιλαμβάνει κλινική άσκηση για την εκπαίδευση των φοιτητών 
στην  αποκατάσταση  εκτεταμένων  τερηδονικών  βλαβών  σε  πρόσθια  και 
οπίσθια δόντια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλινική άσκηση σε ασθενείς

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιτυχής  περάτωση  της  κλινικής  άσκησης.  Εξέταση  στο  τέλος  του  Ι’ 
εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

(Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι)

Κωδικός

09-08

Συντονιστής

Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Στο τέλος της εκπαίδευσής του ο φοιτητής πρέπει  (α) να είναι σε θέση να 
λαμβάνει ιστορικό ασθενών με στοματογναθοπροσωπικά προβλήματα (β) να 
γνωρίζει  την αιτιοπαθογένεια,  τα  παθολογοανατομικά  και  φυσιοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά, την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα καθώς και τη 
θεραπεία των χειρουργικών νοσημάτων του στόματος των γνάθων και  του 
προσώπου  (γ)  να  διαγιγνώσκει  και  να  διαφοροδιαγιγνώσκει  κατάγματα, 
νεοπλασίες,  λοιμώξεις  και  δυσπλασίες  της  στοματογναθοπροσωπικής 
περιοχής και να μπορεί να αξιολογεί τη βαρύτητα και την πρόγνωση αυτών 
των νοσημάτων  και (δ) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει πρακτικά απλές 
χειρουργικές  περιπτώσεις,  όπως  τη  διάνοιξη  οδοντοφατνιακών  και  απλών 
τραχηλοπροσωπικών  αποστημάτων  καθώς  και  να  πραγματοποιεί 
ακρορριζεκτομές σε πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο  Θ’-Ι’  εξάμηνο  διδάσκονται  φροντιστηριακά  τα  παρακάτω κεφάλαια  του 
μαθήματος «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής». Συγκεκριμένα 
διδάσκονται:

- Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις
- Οστεομυελίτιδες
- Κατάγματα  του  σπλαγχνικού  κρανίου:  Γενικά  περί  καταγμάτων, 

Οδοντοφατνιακά κατάγματα, Κατάγματα της κάτω γνάθου, Κατάγματα 
του μέσου τριτημορίου.

- Όγκοι  μαλακών  ιστών  του  στόματος:  Καλοήθεις  όγκοι  και 
υπερπλασίες, Κακοήθεις όγκοι

- Όγκοι  των  γνάθων:  Οδοντογενείς  όγκοι,  Καλοήθεις  οστικοί  όγκοι, 
Κακοήθεις οστικοί όγκοι

-    Τεχνικές αποκατάστασης ελλειμμάτων που προκύπτουν από εκτομές 
νεοπλασιών  και  τραυματισμούς  στη  στοματογναθοπροσωπική 
περιοχή.  –  Μισχωτοί  και  ελεύθεροι  κρημνοί  –  Εμβιομηχανικές 
τεχνικές.

- Σκελετικά  νοσήματα  με  εκδηλώσεις  στη  στοματογναθοπροσωπική 
περιοχή

- Νοσήματα  των  σιαλογόνων  αδένων:  Κύστεις  των  σιαλογόνων 
αδένων, Σιαλαδενίτιδες, Νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων

- Ορθογναθική  χειρουργική:  Δυσπλασίες  του  σπλαγχνικού  κρανίου, 
Διάγνωση και  σχεδιασμός θεραπείας,  Οστεοτομίες  στο σπλαγχνικό 
κρανίο

- Σχιστίες άνω χείλους και υπερώας
- Διατατική οστεογένεση στα οστά του προσώπου
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ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται  θεωρητικά σε φροντιστήρια και  συμπληρώνεται  με 
άσκηση  σε  ελεύθερο  ωράριο  που  περιλαμβάνει  λήψη  ιστορικού, 
παρακολούθηση  χειρουργείων  και  συμμετοχή  σε  επισκέψεις  ασθενών 
στους  θαλάμους.  Οι  φοιτητές  παρακολουθούν  επεμβάσεις  που 
πραγματοποιούνται  τόσο  με  τοπική  αναισθησία  στις  εγκαταστάσεις  του 
Οδοντιατρικού  Τμήματος  όσο  και  με  γενική  νάρκωση  στην  κλινική  της 
Στοματικής  και  Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής  στο  Νοσοκομείο 
Παπανικολάου.  Οι  φοιτητές  ελέγχονται  για  την  παρουσία  τους  στα 
χειρουργεία  και  στη  συμπλήρωση  ιστορικών  καθώς  και  στην 
παρακολούθηση  των  ασθενών  που  νοσηλεύονται  στην  κλινική  του 
Νοσοκομείου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση όλης της ύλης των τριών εξαμήνων (Η’,  Θ’, Ι’) πραγματοποιείται 
μετά  τη  συμπλήρωση  της  άσκησης  και  του  Ι’  εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματολογία IΙΙ

Κωδικός

09-09

Συντονιστής

Καθηγητής  Α. Επιβατιανός
Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κλινική  εφαρμογή  των  θεωρητικών  γνώσεων  που  αποκτήθηκαν  τα 
προηγούμενα εξάμηνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει:

 Όλη την ύλη των μαθημάτων της Στοματολογίας 2 , με έμφαση στην 
κλινική εικόνα, διάγνωση και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, καθώς 
και στην θεραπευτική αντιμετώπιση.
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 Βασικούς  και  ειδικούς  άξονες  φυσικής  και  ψυχοσωματικής 
προσέγγισης, καθώς και κλινικής εξέτασης του ασθενή

 Έμφαση  στη  λήψη  του  γενικού  και  ειδικού  ιστορικού,  με  άμεση 
συσχέτιση του ρόλου συστηματικών νοσημάτων στην αιτιοπαθογένεια 
των νόσων της στοματικής και  γναθοπροσωπικής περιοχής,  καθώς 
και της επίπτωσης των νόσων της εν λόγω περιοχής στη γενική υγεία.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει 1 ώρα εβδομαδιαίως κλινικής άσκησης, με εξέταση 
ασθενών,  η  οποία  ακολουθείται  από  1  ώρα  σεμιναριακού  μαθήματος  με 
συζήτηση των προηγουμένων κλινικών περιστατικών.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  των  σεμιναρίων  και  της  κλινικής  άσκησης, 
επιτυχία στις εξετάσεις στο τέλος του Ι΄ εξαμήνου.    

Μάθημα

Ορθοδοντική III

Κωδικός

09-10

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Ε. Αθανασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ν. Τοπουζέλης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. 

Καββαδία-Τσαταλά

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

2Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο φοιτητής  να  κατανοήσει  τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι  διαγνωστικές 
εξετάσεις  στην  ορθοδοντική,  ώστε  καταρτισμένος  θεωρητικά  να  τις 
χρησιμοποιεί για την καλύτερη αναγνώριση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των 
συγκλεισιακών ανωμαλιών.  Επίσης αποσκοπεί στη θεωρητική και  πρακτική 
εκπαίδευση του φοιτητή για την θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων απλών 
οδοντοφατνιακών συγκλεισιακών ανωμαλιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια κλινικού ενδιαφέροντος 
στα οποία διδάσκονται: 1) βασικές αρχές κλινικής διάγνωσης οδοντογναθικών 
ανωμαλιών,  2)  βασικές  αρχές  ακτινολογικής  διάγνωσης  οδοντογναθικών 
ανωμαλιών (με  ακτινογραφίες  ενδοστοματικές,  πανοραμικές,  άκρας  χειρός, 
τομογραφικές,  οπισθοπρόσθιες  και  πλάγιες  κεφαλομετρικές),  3)  θεραπεία 
οδοντοφατνιακών συγκλεισιακών προβλημάτων, 4) θεραπεία  συγκλεισιακών 
προβλημάτων  Τάξης  ΙΙ  κατά  Angle  και  5)  αντιμετώπιση  συγκλεισιακών 
προβλημάτων με συγγενώς ελλείποντα δόντια.
Ο  φοιτητής  συμμετέχει  σε  κλινική  άσκηση  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας 
αντιμετωπίζονται ασθενείς, στους οποίους ασκείται προληπτική ορθοδοντική 
θεραπεία.  Επίσης  ο  φοιτητής  παρακολουθεί  κατά  τη  διάρκεια  της  κλινικής 
άσκησης  ορισμένα  στάδια  της  θεραπείας  διάφορων  συγκλεισιακών 
ανωμαλιών.

ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια και κλινική άσκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έλεγχος ανελλιπούς παρακολούθησης σεμιναρίων και κλινικής άσκησης. 

Μάθημα

Χειρουργική Εμφυτευματολογία  

Κωδικός

09-11

Συντονιστής

Καθηγητής Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής να  είναι  σε θέση να αξιολογεί  τις ενδείξεις  και  αντενδείξεις για 
τοποθέτηση  εμφυτευμάτων  και  να  γνωρίζει  τις  βασικές  χειρουργικές 
διαδικασίες με όλες τις πιθανές επιπλοκές τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Η  εκπαίδευση  των  φοιτητών  στις  βασικές  αρχές  της  χειρουργικής  των 
οδοντικών εμφυτευμάτων.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια και Φροντιστήρια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Έλεγχος για ελλιπή ή μη φροντιστηριακή άσκηση.
2. Επιτυχής εξέταση στο τέλος του Θ’ εξαμήνου.

Μάθημα

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

Κωδικός

09-12

Συντονιστής

Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. 

Κοτσάνος

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

2
Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  φοιτητής:  (α)  να  αποκτήσει  γνώσεις  σχετικά  με  τις  βασικές  αρχές  για 
διάγνωση  προβλημάτων  που  αφορούν  την  στοματική  υγεία  παιδιών  και 
εφήβων και ατόμων με αναπηρίες και (β) να μπορεί να παρέχει οδοντιατρική 
φροντίδα σε συνεργάσιμα παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα δικαιώματα του παιδιού. Σωματική και πνευματική ανάπτυξη. Σχέση γενικής 
και στοματικής υγείας. Συνολική αντιμετώπιση παιδιού. Μέθοδοι διαμόρφωσης 
συνεργάσιμης  συμπεριφοράς.  Οδοντιατρική  φοβία.  Απευαισθητοποίηση. 
Αποδοχή  της  τοπικής  αναισθησίας  από  τα  παιδιά.  Σχετική  αναλγησία, 
ενσυνείδητη χαλάρωση, γενική αναισθησία. Κατάρτιση και πραγματοποίηση του 
σχεδίου  θεραπείας.  Τεκμηρίωση  και  μέθοδοι  τήρησης  προληπτικού 
προγράμματος.  Αποτριβή,  διάβρωση  δοντιών.  Οδοντικές  ανωμαλίες. 
Αποκαταστάσεις νεογιλών και νεαρών μονίμων δοντιών. Διατήρηση χώρου. Η 
ένταξη  επειγόντων  αναγκών  στα  πλαίσια  οδοντιατρικής  τεταρτημορίου. 
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Οδοντιατρική  σε  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες.  Τραυματισμοί  νεογιλών  δοντιών. 
Κακοποίηση παιδιού.  Νόσοι  του περιοδοντίου σε παιδιά  και  νέους εφήβους. 
Στοματικές εκδηλώσεις σε χρόνια νοσήματα στα παιδιά.
 
ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή φροντιστηρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος. 
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Ι΄ Εξάμηνο

Κωδικός
μαθήματος Μάθημα

Ώρες/εβδομάδα
Δ.Μ. E.C.T.S. Σ.Β.

Θεωρία
Άσκηση

10-01 Περιοδοντολογία ΙΙΙ - 2 1 4 2

10-02 Οδοντοφατνιακή 
Χειρουργική ΙΙ 

- 4 2 4 2

10-03 Κλινική 
Ενδοδοντία ΙV 

- 4 2 4 2

10-04 Γηροδοντοπροσθετικ
ή

1 4 3 4 2

10-05 Προσθετική επί 
Εμφυτευμάτων

2 4 4 4 2

10-06 Οδοντική 
Χειρουργική VΙΙ

- 4 2 4 2

10-07 Στοματική και 
Γναθοπροσωπική 
Χειρουργική

4 2 5 4 2
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10-08 Στοματολογία ΙΙΙ 1 1 2 4 2

10-09 Ορθοδοντική ΙV 1 1 2 4 2

10-10 Κοινωνική 
Οδοντιατρική

1 - 1 2 1

Σύνολο
10 26 24 38
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Μάθημα

Περιοδοντολογία ΙΙΙ

Κωδικός

10-01

Συντονιστές

Καθηγητής Α. Κωνσταντινίδης

Επίκ. Καθηγητής Π. Δάγκαλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

1
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  στόχος  του  μαθήματος  είναι  η  εμπέδωση  των  γνώσεων  διάγνωσης, 
θεραπείας,  πρόγνωσης  των  περιοδοντικών  νόσων  και  η  απόκτηση 
ολοκληρωμένης θεραπευτικής εμπειρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘHΜΑΤΟΣ
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής οφείλει να αντιμετωπίσει δύο 
περιστατικά γενικευμένης επιπλεγμένης περιοδοντίτιδας, να παρακολουθήσει 
τα λοιπά περιστατικά της προπτυχιακής κλινικής και να συμμετέχει ως βοηθός 
στη  χειρουργική  αντιμετώπιση  ενός  περιστατικού  περιοδοντίτιδας  και  ενός 
περιστατικού  μικροχειρουργικής  του  περιοδοντίου  ή  ουλοβλενογόνιας 
χειρουργικής.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή κλινικής άσκησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ

Κωδικός

10-02
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Συντονιστής

Καθηγητής Α. Τσίρλης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

2
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να είναι  ο φοιτητής σε  θέση να  αξιολογεί  τη  γενική υγεία  του ασθενή,  να 
πραγματοποιεί  απλές  εξαγωγές  και  χειρουργικές  εξαγωγές  δοντιών  υπό 
καθεστώς ασφαλούς και αποτελεσματικής τοπικής αναισθησίας, να αποκτήσει 
τη δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών ασθενών, αλλά και τοπικών ή γενικών 
επιπλοκών  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  κατά  ή  μετά  την  τέλεση  της 
επέμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εξαγωγή υπεράριθμων δοντιών.
2. Το ιγμόρειο άντρο και εξαγωγές δοντιών.
3. Οδοντοφατνιακό απόστημα.
4. Πολλαπλές εξαγωγές – Φατνιοπλαστική. 
 ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλινική Άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιτυχής εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Μάθημα

Κλινική Ενδοδοντία ΙV

Κωδικός

10-03
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Συντονιστές

Καθηγήτρια Κ. Λυρούδια

Επίκ. Καθηγήτρια Ο. Παντελίδου 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0
Δ.Μ.

2
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι  η κλινική εξοικείωση του φοιτητή με τα εργαλεία, 
υλικά και  μεθόδους που χρησιμοποιούνται  κατά  την ενδοδοντική θεραπεία 
ριζικών σωλήνων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλινική άσκηση σε αριθμό περιστατικών. Ενδοδοντική θεραπεία σε μονόρριζα 
και πολύρριζα δόντια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παραδόσεις από αμφιθεάτρου και κλινικές ασκήσεις σε ασθενείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανελλιπής  παρακολούθηση  κλινικών  ασκήσεων  και  παράδοση  των 
προβλεπόμενων  κλινικών  εργασιών.  Επιτυχής  εξέταση  στο  τέλος  του 
εξαμήνου.

Μάθημα

Γηροδοντοπροσθετική

Κωδικός

10-04
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Συντονιστές

Καθηγητής Α. Πισιώτης

Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Αναστασιάδου

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

3
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προετοιμασία  των  προπτυχιακών  φοιτητών  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  για 
υψηλής  ποιότητας  παροχή  προσθετικής  αποκατάστασης  και  της 
προαπαιτούμενης  θεραπείας  σε  ασθενείς  της  τρίτης  ηλικίας,  επειδή  τα 
επιδημιολογικά δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα δείχνουν ότι οι οδοντίατροι 
πρέπει να έχουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες να ανταποκρίνονται 
στην κλινική πράξη στις απαιτήσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) του μεγάλου και 
συνεχώς  αυξανόμενου  αριθμού  των  ατόμων  της  τρίτης  ηλικίας  που  στην 
πλειοψηφία τους παρουσιάζουν διαφορετικού βαθμού ευπάθεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Χαρακτηριστικά του ηλικιωμένου ασθενή. Επιδημιολογικά στοιχεία. Βιολογικές 
βασικές  αρχές  της  γήρανσης  στον  άνθρωπο.  Στοιχεία  φυσιολογίας  και 
παθολογίας. Ιατρικά θέματα που επηρεάζουν την προσθετική αποκατάσταση 
και την προαπαιτούμενη θεραπεία. Η διαδικασία της γήρανσης σε σκληρούς 
και  μαλθακούς  ιστούς  που  θα  δεχθούν  την  προσθετική  αποκατάσταση. 
Επιδημιολογία,  παθολογία  και  θεραπευτικές  προσεγγίσεις.  Επίδραση  της 
ηλικίας στο στοματογναθικό σύστημα: νευρομυϊκό μηχανισμό, στη μάσηση, 
στην ομιλία. Συσχέτιση τρίτης ηλικίας και σχεδίου θεραπείας της προσθετικής 
αποκατάστασης. Επικοινωνιακή προσέγγιση του ηλικιωμένου ασθενή για την 
αντιμετώπιση  δυσκολιών  κατά  την  προσθετική  αποκατάσταση.  Η 
αντιμετώπιση  της  εκτεταμένης  απώλειας  οδοντικής  ουσίας  που  κατέχουν 
στρατηγική  σημασία  στο  στόμα  και  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο  στο  σχέδιο 
θεραπείας της προσθετικής αποκατάστασης. Ηλικιωμένοι ασθενείς και μερικές 
οδοντοστοιχίες.  Ηλικιωμένοι  ασθενείς  και  ολικές  οδοντοστοιχίες:  Σχεδίαση 
ολικής  οδοντοστοιχίας,  προσαρμογή,  ικανοποίηση/  απόρριψη.  Επιλογή 
δυναμικών  τεχνικών  και  εναλλακτικών  μεθόδων  αντιμετώπισης  κατά  την 
κατασκευή  οδοντοστοιχιών  σε  ηλικιωμένους  ασθενείς  με  τη  χρήση 
κατάλληλων  υλικών.  Σύγκλειση,  ποιότητα  οδοντοστοιχίας  και  μάσηση, 
επιλογή τροφής και η αλληλεπίδραση με τη στοματική, τη γενική υγεία και την 
ποιότητα ζωής. Ηλικιωμένοι ασθενείς και εμφυτεύματα. Βιοηθική και θέματα 
νομικής φύσης που επηρεάζουν την παροχή οδοντιατρικής  θεραπείας και 
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προσθετικής  αποκατάστασης.  Παροχή  οδοντιατρικής  φροντίδας  σε  ειδικές 
ομάδες ασθενών της τρίτης ηλικίας.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή φροντιστηρίων και κλινικής άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του  μαθήματος  και  την  ανταπόκριση  στην  κλινική  άσκηση  και  τη 
φροντιστηριακή διδασκαλία.

Μάθημα

Προσθετική επί Εμφυτευμάτων

Κωδικός

10-05

Συντονιστής

Καθηγητής Π.Κοϊδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

4
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει  τον  φοιτητή ικανό να:
1. Αντιληφθεί τις βασικές αρχές που διέπουν την προσθετική αποκατάσταση 

επί οστεο-ενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
2. Να  αποκτήσει  μια βασική γνώση των αρχών της εμβιομηχανικής που 

διέπουν  την  προσθετική  αποκατάσταση  επί  οστεοενσωματούμενων 
εμφυτευμάτων.

3. Να   αποκτήσει  μια  βασική  γνώση  των  πρωτοκόλλων  συνεργασίας  με 
τους χειρουργούς ή περιοδοντολόγους για την επιτυχή  ολοκλήρωση ενός 
πλήρους σχεδίου προσθετικής αποκατάστασης επί Ο.Ε εμφυτευμάτων.

4. Να καταστεί ικανός σε γενικές γραμμές  να αναγνωρίζει τις δυνατότητες 
αποκατάστασης Ο.Ε  μερικά νωδών ασθενών

5. Να   γνωρίζει  τα  πρωτόκολλα  στοματικής  υγιεινής-επανελέγχου  και 
διατήρησης  του  αποτελέσματος  σε  περιπτώσεις  προσθετικής 
αποκατάστασης με Ο.Ε
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Στόχος  της  κλινικής  άσκησης  είναι  η  εκπαίδευση  των  φοιτητών  στην 
αντιμετώπιση  προσθετικής  αποκατάστασης   ασθενών  με  ακίνητες 
αποκαταστάσεις  και η αντιμετώπιση κατασκευής ακίνητων αποκαταστάσεων 
για την υποδοχή μερικών οδοντοστοιχιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανατομικοί  παράγοντες  και  παράγοντες  φυσιολογίας  σε  σχέση με  τα  Ο.Ε, 
υλικά  εμφύτευσης,  διάγνωση,  αρχικό  σχέδιο  θεραπείας,  εμβιομηχανική 
θεώρηση, τύποι προσθετικών αποκαταστάσεων για μερικά νωδούς ασθενείς, 
αποκατάσταση  έλλειψης  μεμονωμένων  δοντιών,  σύγκλειση  στις 
αποκαταστάσεις  με  εμφυτεύματα,  πρόγνωση  θεραπείας  ολικά  νωδών  με 
εμφυτεύματα, πρόγνωση θεραπείας για μερικά νωδούς ασθενείς, στοματική 
υγιεινή, επανέλεγχος, διατήρηση αποτελέσματος.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων σε αμφιθέατρο και κλινικής 
άσκησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτή εξέταση στο τέλος του Ι’ εξαμήνου.
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Μάθημα

Οδοντική Χειρουργική VII

Κωδικός

10-06

Συντονίστρια

Καθηγήτρια  

Μ. Χελβατζόγλου-Αντωνιάδη 

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   0

Δ.Μ.

2
Άσκηση   4

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1) Να εμπεδώσουν οι φοιτητές τη γνώση για την κλινική αποκατάσταση 

εκτεταμένων τερηδονικών βλαβών προσθίων και οπισθίων δοντιών.
2) Να αποκτήσουν τη γνώση της αισθητικής αποκατάστασης των δοντιών 

και να εξοικειωθούν με τις συντηρητικές αισθητικές αποκαταστάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει κλινική άσκηση για την εκπαίδευση των φοιτητών 
στην  αποκατάσταση  εκτεταμένων  τερηδονικών  βλαβών   σε  πρόσθια  και 
οπίσθια δόντια.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλινική άσκηση σε ασθενείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιτυχής περάτωση της κλινικής άσκησης. Επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις 
που αφορούν την ύλη των εξαμήνων Ζ’, Η’, Θ’ και Ι’.

Μάθημα

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 

(Γναθοπροσωπική Χειρουργική) 

Κωδικός

10-07
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Συντονιστής

Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   4
Δ.Μ.

5
Άσκηση   2

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο τέλος της εκπαίδευσής του ο φοιτητής πρέπει  (α) να είναι σε θέση να 
λαμβάνει ιστορικό ασθενών με στοματογναθοπροσωπικά προβλήματα (β) να 
γνωρίζει  την αιτιοπαθογένεια,  τα  παθολογοανατομικά  και  φυσιοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά, την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα καθώς και τη 
θεραπεία των χειρουργικών νοσημάτων του στόματος των γνάθων και  του 
προσώπου  (γ)  να  διαγιγνώσκει  και  να  διαφοροδιαγιγνώσκει  κατάγματα, 
νεοπλασίες,  λοιμώξεις  και  δυσπλασίες  της  στοματογναθοπροσωπικής 
περιοχής και να μπορεί να αξιολογεί τη βαρύτητα και την πρόγνωση αυτών 
των νοσημάτων  και (δ) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει πρακτικά απλές 
χειρουργικές  περιπτώσεις,  όπως  τη  διάνοιξη  οδοντοφατνιακών  και  απλών 
τραχηλοπροσωπικών  αποστημάτων  καθώς  και  να  πραγματοποιεί 
ακρορριζεκτομές σε πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο  Θ’-Ι’  εξάμηνο  διδάσκονται  φροντιστηριακά  τα  παρακάτω κεφάλαια  του 
μαθήματος «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής». Συγκεκριμένα 
διδάσκονται:

- Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις
- Οστεομυελίτιδες
- Κατάγματα  του  σπλαγχνικού  κρανίου:  Γενικά  περί  καταγμάτων, 

Οδοντοφατνιακά κατάγματα, Κατάγματα της κάτω γνάθου, Κατάγματα 
του μέσου τριτημορίου

- Όγκοι  μαλακών  ιστών  του  στόματος:  Καλοήθεις  όγκοι  και 
υπερπλασίες, Κακοήθεις όγκοι

- Όγκοι των γνάθων:Οδοντογενείς όγκοι, Καλοήθεις οστικοί όγκοι,    
      Κακοήθεις οστικοί όγκοι
-  Τεχνικές αποκατάστασης ελλειμμάτων που προκύπτουν από εκτομές 

νεοπλασιών  και  τραυματισμούς  στη  στοματογναθοπροσωπική 
περιοχή.  –  Μισχωτοί  και  ελεύθεροι  κρημνοί  –  Εμβιομηχανικές 
τεχνικές.

164



- Σκελετικά  νοσήματα  με  εκδηλώσεις  στη  στοματογναθοπροσωπική 
περιοχή

- Νοσήματα  των  σιαλογόνων  αδένων:  Κύστεις  των  σιαλογόνων 
αδένων, Σιαλαδενίτιδες, Νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων

- Ορθογναθική χειρουργική: Δυσπλασίες του σπλαγχνικού κρανίου,  
       Διάγνωση και σχεδιασμός θεραπείας, Οστεοτομίες στο σπλαγχνικό 

κρανίο
- Σχιστίες άνω χείλους και υπερώας
- Διατατική οστεογένεση στα οστά του προσώπου

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  θεωρητικά  σε  φροντιστήρια  και  συμπληρώνεται  με 
άσκηση  σε  ελεύθερο  ωράριο  που  περιλαμβάνει  λήψη  ιστορικού, 
παρακολούθηση χειρουργείων και συμμετοχή σε επισκέψεις ασθενών στους 
θαλάμους. Οι φοιτητές παρακολουθούν επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
τόσο με τοπική αναισθησία στις εγκαταστάσεις του Οδοντιατρικού Τμήματος 
όσο  και  με  γενική  νάρκωση  στην  κλινική  της  Στοματικής  και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Οι φοιτητές 
ελέγχονται  για  την  παρουσία  τους  στα  χειρουργεία  και  στη  συμπλήρωση 
ιστορικών καθώς και στην παρακολούθηση των ασθενών που νοσηλεύονται 
στην κλινική του Νοσοκομείου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση όλης της ύλης των τριών εξαμήνων (Η’,  Θ’-Ι’)  πραγματοποιείται 
μετά τη συμπλήρωση της άσκησης και του Ι’ εξαμήνου.

Μάθημα

Στοματολογία ΙΙΙ

Κωδικός

10-08
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Συντονιστής

Καθηγητής Α. Επιβατιανός 
Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

2
Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κλινική  εφαρμογή  των  θεωρητικών  γνώσεων  που  αποκτήθηκαν  τα 
προηγούμενα εξάμηνα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει:

 όλη την ύλη των μαθημάτων της Στοματολογίας  ΙΙΙ, με έμφαση στην 
κλινική εικόνα, διάγνωση και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, καθώς 
και στην θεραπευτική αντιμετώπιση.

 Βασικούς  και  ειδικούς  άξονες  φυσικής  και  ψυχοσωματικής 
προσέγγισης, καθώς και κλινικής εξέτασης του ασθενή

 Έμφαση  στη  λήψη  του  γενικού  και  ειδικού  ιστορικού,  με  άμεση 
συσχέτιση του ρόλου συστηματικών νοσημάτων στην αιτιοπαθογένεια 
των νόσων της στοματικής και  γναθοπροσωπικής περιοχής,  καθώς 
και της επίπτωσης των νόσων της εν λόγω περιοχής στη γενική υγεία.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει 1 ώρα εβδομαδιαίως κλινικής άσκησης, με εξέταση 
ασθενών,  η  οποία  ακολουθείται  από  1  ώρα  σεμιναριακού  μαθήματος  με 
συζήτηση των προηγουμένων κλινικών περιστατικών.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανελλιπής  παρακολούθηση  των  σεμιναρίων  και  της  κλινικής  άσκησης  και 
επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.    

Μάθημα

Ορθοδοντική IV

Κωδικός

10-09
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Συντονιστές
Καθηγητής Α. Ε. Αθανασίου
Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ν. Τοπουζέλης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. 

Καββαδία-Τσαταλά

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

2Άσκηση   1

ΣΤΟΧΟΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο  φοιτητής  να  κατανοήσει,  τις  δυνατότητες  που  παρέχει  η  ορθοδοντική 
θεραπεία  στην  αντιμετώπιση  λειτουργικών  και  σύνθετων  συγκλεισιακών 
ανωμαλιών,  ώστε  καταρτισμένος  θεωρητικά  να  τις  χρησιμοποιεί  για  την 
καλύτερη αντιμετώπιση και  καθοδήγηση των ασθενών.  Επίσης ο φοιτητής 
διδάσκεται  βασικές  γνώσεις  για  τα  ορθοδοντικά  υλικά  και  τους  τρόπους 
χρήσης τους. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια κλινικού ενδιαφέροντος 
στα  οποία  διδάσκονται:  Τα συγκλεισιακά  προβλήματα  που  δημιουργούνται 
από  λειτουργικές  διαταραχές,  η  συμβολή  της  ορθοδοντικής  στην 
αντιμετώπιση  σύνθετων  οδοντιατρικών  προβλημάτων,  η  θεραπεία 
συγκλεισιακών  προβλημάτων  τάξης  ΙΙΙ,  η  θεραπεία   κατακόρυφων 
συγκλεισιακών  προβλημάτων,  η  θεραπεία  εγκαρσίων  συγκλεισιακών 
προβλημάτων,  η  αντιμετώπιση  ασθενών  με  ασυμμετρίες  προσώπου, 
ορθοδοντικά υλικά και συγκόλληση αγκυλίων.  
Ο  φοιτητής  συμμετέχει  σε  κλινική  άσκηση  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας 
αντιμετωπίζονται ασθενείς, στους οποίους ασκείται προληπτική ορθοδοντική 
θεραπεία. . Επίσης ο φοιτητής παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της κλινικής 
άσκησης  ορισμένα  στάδια  της  θεραπείας  διάφορων  συγκλεισιακών 
ανωμαλιών.

ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σεμινάρια και κλινική άσκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Έλεγχος  ανελλιπούς  παρακολούθησης  σεμιναρίων  και  κλινικής  άσκησης. 
Επιτυχής αξιολόγηση στις εξετάσεις Ορθοδοντικής ΙΙΙ  και  ΙV στο τέλος του 
εξαμήνου.

Μάθημα

Κοινωνική Οδοντιατρική  

Κωδικός

10-10

Συντονιστές

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Β. Τοπίτσογλου 

Αναπλ. Καθηγητής 

Κ. Λουλουδιάδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1

Δ.Μ.

1Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής  (α) να κατανοήσει το μοντέλο της 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,  (β)  να  αντιληφθεί  τον  νέο  του  ρόλο  ως 
παιδαγωγός του ασθενή σε θέματα υγείας και να βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων  του  WHO  για  το  έτος  2020,  (γ)  να  μπορεί  να  ερμηνεύει  τα 
επιδημιολογικά στοιχεία και να τα αξιοποιεί προς άντληση πληροφοριών και 
(δ) να αναπτύξει τη σχέση του με τον ασθενή χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 
της  Παιδαγωγικής,  Ψυχολογίας  και  τις  θεωρίες  επικοινωνίας  και 
συμπεριφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει 4 ενότητες. Στην πρώτη αναπτύσσεται η έννοια και η 
αναγκαιότητα  της  Κοινωνικής  Οδοντιατρικής  που  ως  μια   σύμπλοκος 
επιστήμη  εκτείνεται  πέρα  από  τις  βιολογικές  και  τεχνικές  οδοντιατρικές 
γνώσεις,  αξιοποιώντας  κομμάτια  και  άλλων  επιστημών.  Στη  δεύτερη 
αναπτύσσεται ο νέος διευρυμένος ρόλος του οδοντιάτρου που στα πλαίσια 
προώθησης  του  θεσμού  της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας (ολιστικό 
μοντέλο φροντίδας υγείας), σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα Αγωγής και 
Προαγωγής της Στοματικής Υγείας, προς επίτευξη των στόχων του   WHO για 
το  2020,   μέσα  από  την  κατανόηση  των  συστημάτων  υγείας  και  των 
οικονομικών της υγείας. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει  την αξιολόγηση των 
επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με τις στοματικές και οδοντικές νόσους 
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σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας. Η 
τέταρτη ενότητα αναφέρεται  στις  αρχές της Παιδαγωγικής,  Ψυχολογίας και 
στις θεωρίες επικοινωνίας και συμπεριφοράς που θα πρέπει να διέπουν τις 
σχέσεις του οδοντιάτρου με τον ασθενή.

ΜΟΡΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το μάθημα διδάσκεται υπό μορφή παραδόσεων. Ο κάθε διδάσκων εφοδιάζει 
τους φοιτητές με  σημειώσεις  σχετικά με  τα θέματα που αναπτύσσει,  οι  δε 
φοιτητές  παροτρύνονται  να  κρατούν  και  δικές  τους  σημειώσεις  κατά  τη 
διάρκεια των παραδόσεων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται με βάση το βαθμό της γραπτής εξέτασης 
του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου

Προαιρετικά μαθήματα
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Μάθημα

Οδοντιατροδικαστική

Κωδικός

11-01

Συντονιστής

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Χ. Σταυριανός

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   1
Δ.Μ.

Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η κατάρτιση οδοντιάτρων με γνώσεις ή εμπειρία στην Οδοντιατροδικαστική, η 
οποία  εφαρμόζει  τις  αρχές  και  γνώσεις  της  Οδοντιατρικής  επιστήμης  στα 
πλαίσια των εγκληματολογικών και αστικών υποθέσεων και αποσκοπεί με μία 
επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη, να υποβοηθήσει ή και να 
επιλύσει,  όχι  μόνο  προβλήματα  που  αφορούν  την  Δικαιοσύνη,  αλλά  και 
προβλήματα  με  γενικότερο  κοινωνικό  χαρακτήρα  ή  να  αποτελέσει  πηγή 
πληροφοριών σε ανθρωπολογικές ή αρχαιολογικές έρευνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι  φοιτητές  διδάσκονται  τις  εφαρμογές  της  Οδοντιατροδικαστικής  όπως 
σήμερα διαγράφονται και περιλαμβάνουν:
α) Αναγνώριση αγνώστου ταυτότητας πτωμάτων ή πτωματικών / σκελετικών 

υπολειμμάτων. 
β) Αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών.
γ) Διερεύνηση  των  τραυματικών  βλαβών  από  δήξη,  ως  αποδεικτικών 

στοιχείων σε εγκληματολογικές υποθέσεις.
δ) Διερεύνηση  παιδικής  κακοποίησης  /  παραμέλησης  και  βιαιοπραγιών 

ενηλίκων.
ε) Συμβολή σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες.

στ) Απόδοση αστικής ευθύνης.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  θεωρητικά  υπό  μορφή  φροντιστηρίων  και 
συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις
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Μάθημα

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 

Κωδικός

11-02

Συντονιστής

Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

Ώρες ανά

εβδομάδα

Θεωρία   2
Δ.Μ.

Άσκηση   0

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο φοιτητής να αποκτήσει γνώση και εμπειρία στην:
α) άσκηση της οδοντιατρικής στο περιβάλλον του νοσοκομείου
β) στην διαφοροποίηση των νοσηλευομένων ασθενών από τους 

περιπατητικούς και η εκμάθηση των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης τέτοιων 
ασθενών

γ) στην αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων κατά τον προεγχειρητικό 
έλεγχο  του  ασθενή  δ)  στην  αντιμετώπιση  ασθενών  με  επιβαρημένο 
ιατρικό ιστορικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μικροβιακό  φορτίο  ασθενή  και  νοσοκομειακού  περιβάλλοντος,  ασηψία, 
αντιμετώπιση  τραύματος,  άτομα με  ειδικές  ανάγκες,  γενική  αναισθησία  και 
οδοντιατρική  φροντίδα,  ογκολογικοί  ασθενείς  και  οδοντιατρική  φροντίδα, 
προεγχειρητικός  έλεγχος  του  ασθενή,  ασθενείς  με  επιβαρημένο  ιατρικό 
ιστορικό,  κριτήρια  παραπομπής  και  νοσηλεία  οδοντιατρικών  ασθενών  στο 
Νοσοκομείο.

ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το  μάθημα  διδάσκεται  με  τη  μορφή  φροντιστηρίων  και  της  τετράωρης 
πρακτική άσκησης στο νοσοκομείο. Η διδακτέα ύλη θα δοθεί  με τη μορφή 
σημειώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συγγραφή εργασίας και προφορικές εξετάσεις στην ύλη των σημειώσεων.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής

Η Οδοντιατρική Σχολή έχει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική 
2) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής

1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική

Η  Οδοντιατρική  Σχολή  του  Α.Π.Θ.  oργανώνει  και  λειτουργεί  από  το 
ακαδημαϊκό  έτος  1994-1995  το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  στην 
Ορθοδοντική σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και  12 του Ν. 
2083/1992 και τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. και 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 331/4-5-94, Αριθ. 
Β7/111,  ΦΕΚ  749/27-8-96,  Αριθ.  Φ711/162/Β7/462,  ΦΕΚ  1777/31-12-01, 
Αριθ. Β7/565).

Αντικείμενο - Σκοπός του Προγράμματος:  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών  στην  Ορθοδοντική  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ. 
αποσκοπεί  στην  εκπαίδευση  οδοντιάτρων  στην  κλινική  ειδικότητα,  στην 
προαγωγή  της  γνώσης  και  στην  ανάπτυξη  της  έρευνας  στο  συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο. 
Το πρόγραμμα αποβλέπει όπως προετοιμάσει τον οδοντίατρο για άσκηση της 
Ορθοδοντικής σε πλέον σύγχρονο και  προχωρημένο επίπεδο,  παρέχοντας 
πλήρη  και  ευρεία  ακαδημαϊκή  εκπαίδευση  και  επαρκή  κλινική  εμπειρία  σε 
διάφορες θεραπευτικές μεθόδους. 
Το πρόγραμμα έχει  σαν  κύριο  αντικείμενο  τη  θεωρητική  και  την  πρακτική 
κατάρτιση του οδοντιάτρου κατά τρόπον ώστε στο τέλος της εκπαίδευσης να 
είναι σε θέση: 
   ● Να  αναγνωρίζει  και  διαγιγνώσκει  τις  ανωμαλίες  της  σύγκλεισης  των 

δοντιών  και  του  γενικότερου  οδοντογναθικού  συμπλέγματος,  καθώς 
επίσης και τη δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. 

   ● Να εφαρμόζει  προληπτική,  κατασταλτική ή θεραπευτική αγωγή για  την 
αντιμετώπιση των ως άνω ανωμαλιών με μετακινήσεις δοντιών ή και με 
έλεγχο  της  αύξησης  του  οδοντοπροσωπικού  συμπλέγματος  με 
ορθοδοντικές ή ορθοπεδικές δυνάμεις αντίστοιχα. 

   ● Να  συνεργάζεται  με  άλλους  ειδικούς  στη  διάγνωση  και  αντιμετώπιση 
περιπτώσεων  σκελετικών  οδοντοπροσωπικών  δυσπλασιών, 
κρανιοπροσωπικών  ανωμαλιών  και  περιπτώσεων  ασθενών  με 
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συγκλεισιακά  προβλήματα  των  οποίων  η  αντιμετώπιση  απαιτεί 
συνεργασία  με  άλλες  ειδικότητες  ή  γνωστικά  αντικείμενα  της 
Οδοντιατρικής και Ιατρικής. 

Επιπλέον το πρόγραμμα δίδει έμφαση: 
 Στις βασικές επιστήμες και τη σχέση των με την Ορθοδοντική. 
 Στη  διαμόρφωση  επιστημονικής  συμπεριφοράς  με  διερευνητικό 

πνεύμα και ερεθίσματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος. 
 Στις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας. 
 Στην κριτική και σε βάθος ερμηνεία της βιβλιογραφίας. 
 Στην προφορική και  γραπτή παρουσίαση κλινικών και  ερευνητικών 

ευρημάτων. 
 Σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

Μεταπτυχιακοί  Τίτλοι:  Το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  στην 
Ορθοδοντική απονέμει τους τίτλους: 

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, και 
(β) Διδακτορικό Δίπλωμα Οδοντιατρικής. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων:  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Ορθοδοντική γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  των Οδοντιατρικών Τμημάτων των 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων Οδοντιατρικών Τμημάτων της αλλοδαπής. 
Στο  μεταπτυχιακό  κύκλο  σπουδών  για  την  απόκτηση  Διδακτορικού 
Διπλώματος,  σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  κενές  θέσεις,  επιλέγονται 
υποψήφιοι  που  κατέχουν  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  άλλων  Α.Ε.Ι.,  που 
αποκτήθηκε έπειτα από σπουδές 4 τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 
μεταπτυχιακό δίπλωμα παλαιοτέρων ετών του Α.Π.Θ. ή τίτλο ειδικότητας στην 
Ορθοδοντική  ανεγνωρισμένο  στη  χώρα  μας.  Η  επιλογή  γίνεται  από  την 
Επιτροπή Επιλογής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Α.Π.Θ. έπειτα από 
συνεκτίμηση: 

(α) του τυχόντος βαθμού ή διάκρισης του μεταπτυχιακού διπλώματος, 
(β) της τυχούσας ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας, και 
(γ) της προσωπικής συνέντευξης. 

Χρονική Διάρκεια:  Η χρονική διάρκεια για την απονομή των στο εδάφιο 3 
αναφερομένων τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην Ορθοδοντική σε 6 διδακτικά εξάμηνα και για δε το Διδακτορικό Δίπλωμα 
σε επί πλέον 6 τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. 
Για τους παρακολουθούντες το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Ορθοδοντική του Α.Π.Θ. είναι  δυνατή η έναρξη του προγράμματος για την 
απόκτηση  του  διδακτορικού  διπλώματος  με  το  πέρας  του  4ου  διδακτικού 
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εξαμήνου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή.  Η 
αποδοχή  της  ως  άνω  αίτησης  επικυρώνεται  από  την  Γ.Σ.Ε.Σ.  της 
Οδοντιατρικής Σχολής κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Επιλογής, η οποία 
θα αξιολογήσει τις γνώσεις, ικανότητες και την εν γένει πρόοδο των σπουδών 
του υποψηφίου κατά τα πρώτα διδακτικά εξάμηνα. 
Η  εκπαίδευση  είναι  40  ώρες  εβδομαδιαίως.  Κάθε  ακαδημαϊκό  έτος  που 
αποτελείται  από  2  διδακτικά  εξάμηνα,  αρχίζει  την  1η  Σεπτεμβρίου  και 
τελειώνει  στις  30  Αυγούστου.  Κατά  την  περίοδο  των  μηνών  Ιουλίου  και 
Αυγούστου,  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές υποχρεούνται  να παρακολουθούν εκ 
περιτροπής μόνον τις θεραπείες των ασθενών των, βάσει προγράμματος του 
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής. 
Μετά  το  πέρας  του  6ου  διδακτικού  εξαμήνου  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές 
υποχρεούνται  σε  τελικές  εξετάσεις,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  6,  και  σε 
μεταφορά των ασθενών τους στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Πρόγραμμα  Μαθημάτων:  Το  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  πραγματοποιείται 
στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.  Η διδασκαλία μαθημάτων, όπως και η διεξαγωγή σεμιναρίων ή 
ερευνητικών  δραστηριοτήτων  ανατίθεται  σε  μέλη  Δ.Ε.Π.  και  λοιπούς 
επιστήμονες  κατά  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  2083/92  και  του 
εγγράφου  ΥΠ.Ε.Π.Θ.  αριθ.  Β1/200/19.3.93.  Για  συγκεκριμένη  επιμέρους 
εκπαίδευση θα υπάρχει θεσμοποιημένη διασύνδεση με άλλα Εργαστήρια των 
Οδοντιατρικών και Ιατρικών Τμημάτων του Α.Π.Θ. 
Τα  μαθήματα,  η  διδακτική  και  η  ερευνητική  απασχόληση,  οι  πρακτικές 
ασκήσεις  και  οι  κάθε  άλλου  είδους  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές 
δραστηριότητες για την απονομή των τίτλων που αναφέρονται στο εδάφιο 3 
ορίζονται ως εξής: 

Για  το  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στην  Ορθοδοντική:  Οι 
μεταπτυχιακοί  φοιτητές  παρακολουθούν  διάφορες  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κύρια με τη μορφή: 

(α) Διαλέξεων, σεμιναρίων και πρακτικών ασκήσεων. 
(β) Κλινικής εκπαίδευσης. 
(γ) Ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
(δ) Διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων. 

Η εβδομαδιαία απασχόληση κατανέμεται σε 10 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης 
και 30 ώρες κλινικής εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια του πρώτου κύκλου 
του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  Ορθοδοντική  είναι  6 
διδακτικά εξάμηνα και οι συνολικές διδακτικές μονάδες όχι λιγότερες από 180. 
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(α) Διαλέξεις, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις: 
Οι διαλέξεις και τα σεμινάρια παρέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο των 
βιολογικών ιατρικών και οδοντιατρικών γνωστικών αντικειμένων που 
σχετίζονται με την ορθοδοντική. Τα θέματα των εκπαιδευτικών αυτών 
δραστηριοτήτων κατανέμονται στα έξη διδακτικά εξάμηνα του προγράμματος.
Η  θεωρητική  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  παρουσίαση  της  ύλης  που 
περιγράφεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 235/88, καθώς επίσης την προτεινόμενη 
από το τελικό κείμενο του Erasmus Project που εκδόθηκε τον Νοέμβρη του 
1991. 
Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης (διαλέξεις και σεμινάρια) περιλαμβάνει τις 
κύριες κατηγορίες των: 

- Γενικών βιολογικών και ιατρικών θεμάτων. 
- Βασικών ορθοδοντικών θεμάτων. 
- Γενικών ορθοδοντικών θεμάτων. 
- Ορθοδοντικών τεχνικών. 
- Θεραπειών με τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων. 
- Συγκεκριμένων θεραπευτικών μεθόδων. 
- Αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων υγείας και ασφάλειας. 
- Λειτουργία και οργάνωση ορθοδοντικών ιατρείων 
- Προβλήματα δεοντολογίας και ηθικής. 

Οι πρακτικές ασκήσεις καλύπτουν διδακτικά τα αντικείμενα του υπολογισμού 
δυνάμεων, ελέγχου και διαμόρφωσης συρμάτων, τοποθετήσεις δακτυλίων και 
αγκίστρων,  κατασκευής  κινητών,  λειτουργικών  και  ορθοπεδικών 
μηχανημάτων,  θεραπεία  σε  typodonts,  ανάλυση  εκμαγείων  μελέτης,  και 
κεφαλομετρικών ακτινογραφιών.
Οι διαλέξεις, τα σεμινάρια και οι πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε 
ημερήσια  βάση,  η  διάρκειά  των  κυμαίνεται  από  1  ½  έως  και  2  ½  ώρες, 
συνολικά εβδομαδιαίως 10 ώρες και  περιλαμβάνει  τα παρακάτω επιμέρους 
θέματα: 
Δυναμική του οστού - Αντίδραση του οστού στα βιοηλεκτρικά ερεθίσματα - 
Βιολογία  της  περιοδοντικής  μεμβράνης  -  Ανάλυση  λειτουργίας  και 
δυσλειτουργίας των μαλθακών ιστών - Κλινική φωτογραφία - Εξωστοματικοί 
μηχανισμοί - Σκελετική ηλικία - Προβλήματα και είδη στήριξης - Διαγνωστικό 
set-up  -  Κεφαλομετρική  μεθοδολογία  -  Φυσιολογική  κρανιοπροσωπική 
αύξηση και διάπλαση - Παθολογική κρανιοπροσωπική αύξηση και διάπλαση - 
Προβλήματα της εγκάρσιας διάστασης -  Διαφορική διάγνωση και  θεραπεία 
προβλημάτων  Τάξης  ΙΙΙ  -  Προπροσθετική  ορθοδοντική  -  Συνδυασμός 
περιοδοντολογικής και ορθοδοντικής θεραπείας. 
Κεφαλομετρική αξιολόγηση και  θεραπεία -  Προβλήματα χώρου -  Θεραπεία 
της αύξησης και διάπλασης - Σύγκλειση - Φυσιολογία του στοματογναθικού 
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συστήματος - Αρχές επιδημιολογίας - Ορθοδοντικές μετακινήσεις και έλεγχος 
των δυνάμεων -  Θεραπεία  σοβαρών σκελετικών δυσαρμονιών -  Θεραπεία 
περιπτώσεων  που  παρουσιάζουν  βιολογικούς  περιορισμούς  -  Οργάνωση 
ορθοδοντικού ιατρείου. 
Αρχές εμβιομηχανικής - Μεταλλουργία - Τρισδιάστατος ακτινολογικός έλεγχος 
- Αρχές ηλεκτρομυογραφίας - Τεχνική των τμηματικών τόξων - Τεχνική Begg - 
Τεχνική Ricketts - Κινητά μηχανήματα - Ορθογναθική χειρουργική - Αναπνοή 
και  κρανιοπροσωπική  διάπλαση  -  Ορθοδοντική  θεραπεία  συνδρόμων  - 
Επιστημονική μεθοδολογία - Προβλήματα κατακόρυφης διάστασης - Ανάγκες, 
ενδείξεις και οργάνωση παροχής ορθοδοντικών υπηρεσιών. 

(β)  Κλινική εκπαίδευση: Η κλινική εκπαίδευση καλύπτει όλες τις σύγχρονες 
θεραπευτικές αντιλήψεις και  περιλαμβάνει  όλους τους τύπους διορθωτικών 
ορθοδοντικών  μεθόδων  για  ανωμαλίες  σύγκλεισης  παιδιών,  εφήβων  και 
ενηλίκων,  ορθογναθική  χειρουργική,  ορθοδοντική  θεραπεία  ατόμων  με 
κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, και συνδυασμούς ορθοδοντικής θεραπείας με 
άλλες οδοντιατρικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
Η  κλινική  εκπαίδευση  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  επιτελείται  με  την 
θεραπευτική  αντιμετώπιση  εκ  μέρους  των  ενός  ευρέως  φάσματος 
ορθοδοντικών προβλημάτων. 
Οι  κλινικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  καλύπτουν  τις  περισσότερες 
σύγχρονες  ορθοδοντικές  και  ορθοπεδικές  τεχνικές  και  περιλαμβάνουν  τις 
τεχνικές standard edgewise, straight-wire, segmented, light-wire καθώς και τη 
χρήση λειτουργικών / ορθοπεδικών μηχανημάτων. 
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ξεκινά με τον ελάχιστο αριθμό 30-50 ασθενών και 
κατά την τριετή εκπαίδευσή του αναλαμβάνει  ή / και συμμετέχει στη θεραπεία 
100 τουλάχιστον ασθενών. 
Η θεραπεία των ασθενών επιτελείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη 
συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του Δ.Ε.Π. 
Της ενάρξεως της θεραπείας, προηγείται συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
από  τον  μεταπτυχιακό  φοιτητή  όλων  των  απαιτουμένων  διαγνωστικών 
στοιχείων  και  πραγματοποιείται  ο  προγραμματισμός  της  θεραπευτικής 
αγωγής σε συνεργασία με το αντίστοιχο μέλος του Δ.Ε.Π. που θα επιβλέπει 
και θα καθοδηγεί τη θεραπεία του ασθενούς. 
Η  κλινική  άσκηση  περιλαμβάνει  20  ώρες  εβδομαδιαίας  απασχόλησης,  μη 
συμπεριλαμβανομένων  των  κλινικών  σεμιναρίων  και  της  συζήτησης  των 
σχεδίων θεραπείας που συμπληρώνουν τις υπόλοιπες 10 ώρες εβδομαδιαίας 
κλινικής εκπαίδευσης. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος 
η κλινική εκπαίδευση αντικαθίσταται από ένα εντατικό προπαρασκευαστικό 

176



πρόγραμμα το οποίο εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις αρχές της 
ορθοδοντικής  εμβιομηχανικής,  διάγνωσης  και  προγραμματισμού 
θεραπείας. 
Οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές συμμετέχουν στην προπτυχιακή εκπαίδευση των 
τεταρτοετών  και  πεμπτοετών  φοιτητών  της  Οδοντιατρικής  με  απασχόληση 
που  δεν  υπερβαίνει  το  10%  του  συνολικού  χρόνου  των  μεταπτυχιακών 
σπουδών των σαν μέρος της κλινικής και εργαστηριακής εκπαίδευσής τους. 
Οι  διδακτικές  υποχρεώσεις  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  περιλαμβάνουν 
κλινική εργασία, προετοιμασία υλικών διδασκαλίας και διαλέξεις.

(γ)  Ερευνητικές  δραστηριότητες:  Κάθε  μεταπτυχιακός  φοιτητής 
υποχρεούται όπως πραγματοποιήσει μία ερευνητική εργασία την οποία και θα 
παρουσιάσει  στο  τέλος  των  6  διδακτικών  εξαμήνων  υπό  την  μορφή 
διπλωματικής εργασίας. Η εργασία αυτή μπορεί να είναι μια απλή κλινική ή 
πειραματική  μελέτη  ή  μία  εκτεταμένη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  και 
βαθμολογείται  από 0 έως 10.  Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται  το  6  και  οι 
μεγαλύτεροί του.

(δ)  Διάφορες  άλλες  δραστηριότητες:  Πρόσθετες  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να αποτελούν τα 
σεμινάρια  και  οι  διαλέξεις  που  συνδιοργανώνονται  από  το  Εργαστήριο 
Ορθοδοντικής  του  Α.Π.Θ.  με  άλλους  αναγνωρισμένους  οδοντιατρικούς  ή 
ορθοδοντικούς  φορείς.   Επίσης  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  ενθαρρύνονται 
όπως παρακολουθούν και συμμετέχουν σε συνέδρια, συμπόσια ή σεμινάρια. 

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα: Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική και εφ’ όσον δεν εφαρμοσθεί το 
δικαίωμα του μεταπτυχιακού φοιτητή να ζητήσει την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής μετά την επιτυχή περάτωση του 4ου εξαμήνου, αυτός υποβάλλει 
σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και 
άλλα άτομα που κατέχουν τα ως άνω περιγραφόμενα προσόντα. 
Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή σε  συνεργασία  με  τον  υποψήφιο  καθορίζει  το 
θέμα της διατριβής.  Η χρονικά διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία 
καθορισμού του θέματος. 
Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  σε  συνεργασία  με  τον  υποψήφιο  υποβάλλει 
έκθεση προόδου στο Δ. Σ. της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο τέλος 
του κάθε χρόνου. 
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Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  μπορεί  να  απαιτήσει  από  τον  μεταπτυχιακό 
φοιτητή όπως παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα ή πραγματοποιήσει 
κάποια  εργαστηριακή  εκπαίδευση,  εφ’  όσον  θεωρεί  ότι  για  την  επιτυχή 
εκπόνηση της διατριβής απαιτείται η απόκτηση επιπλέον γνώσεων. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου 
του υποψηφίου και εφ’ όσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί επιτρέπει τη 
συγγραφή της διατριβής.  

Αριθμός  Εισακτέων:  Ο  αριθμός  εισακτέων  στο  πρόγραμμα  για  την 
απόκτηση  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  στην  Ορθοδοντική 
ορίζεται  σε  6  άτομα ανά τριετία  σπουδών.  4  από τα  άτομα αυτά θα είναι 
Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 
από τα άτομα αυτά θα είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Με το τέλος των 6 διδακτικών εξαμήνων και την απονομή  του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται, 
καθιστώντας έτσι δυνατή την εισαγωγή 6 νέων μεταπτυχιακών φοιτητών των 
δύο ανωτέρω κατηγοριών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι οι εξής:

 Κατοχή πτυχίου της Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ισοτίμου 
της αλλοδαπής. 

 Ύπαρξη διετούς τουλάχιστον οδοντιατρικής κλινικής εμπειρίας, που 
προσμετρείται  μόνον  έπειτα  από  την  απόκτηση  του  πτυχίου  της 
Οδοντιατρικής. Η ως άνω κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: 
(α)  από  πιστοποιητικό  άδειας  λειτουργίας  οδοντιατρείου  και  δελτία 
παροχής υπηρεσιών ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση 
οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία ή (γ)  από 
υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμου  1599/86  άλλου  οδοντιάτρου  ότι  ο 
υποψήφιος εργαζόταν στο ιατρείο του ως οδοντίατρος. 

 Επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από την Αγγλική, 
Γερμανική και Γαλλική. Ειδικά η γνώση της Αγγλικής θα θεωρηθεί 
ιδιαίτερης  σημασίας,  επειδή  στη  γλώσσα  αυτή  υπάρχει  η  πλέον 
εκτεταμένη  βιβλιογραφία  στο  αντικείμενο  του  παρόντος 
μεταπτυχιακού  προγράμματος.  Η  πιστοποίηση  της  γνώσης  της 
ξένης  γλώσσας  προκύπτει  από  επίσημους  τίτλους  σπουδών  ή 
εξετάσεων  ή  από  αξιολόγηση  από  επιτροπή  που  ορίζει  το 
Εργαστήριο Ορθοδοντικής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία τουλάχιστον από τις ως 
άνω ξένες γλώσσες και επιπλέον την Ελληνική. 
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Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
Επιλογής  που  προτείνεται  από  το  Εργαστήριο  Ορθοδοντικής  και 
επικυρώνεται  από  την  Γ.Σ.Ε.Σ.  Πληροφορίες  σχετικά  με  το  Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών στην Ορθοδοντική και την ημερομηνία λήξης υποβολής 
αιτήσεων θα παρέχονται από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής και τη Γραμματεία 
της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και θα δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ή στον ημερήσιο τύπο (μία 
εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και μία των Αθηνών) σε χρόνο προγενέστερο 
της ημερομηνίας λήξης των αιτήσεων υποβολής υποψηφιότητας. Η υποβολή 
των αιτήσεων γίνεται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
και πραγματοποιείται με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου και συνοδεύεται 
από όλα  τα  σχετικά  πιστοποιητικά  εντός  δύο  μηνών  από την  ημερομηνία 
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.
Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιμώνται από την Επιτροπή Επιλογής είναι:

 ο βαθμός πτυχίου Οδοντιατρικής, 
 η  επίδοση  του  υποψηφίου  στο  προπτυχιακό  επίπεδο  στην 

Ορθοδοντική, 
 η ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλων, 
 η προηγούμενη κλινική προϋπηρεσία, 
 η ύπαρξη ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων, 
 οι συστατικές επιστολές, και 
 η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. 

Υλικοτεχνική  Υποδομή:  Για  την  λειτουργία   του  μεταπτυχιακού 
προγράμματος  χρησιμοποιείται   η  υπάρχουσα  υλικοτεχνική  υποδομή  του 
Εργαστηρίου  Ορθοδοντικής. 
Το Εργαστήριο  Ορθοδοντικής  διαθέτει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις 
κάτωθι αίθουσες, εγκαταστάσεις και μηχανήματα: 

- Αίθουσα αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης  και σεμιναρίων. 
- Τρεις κλινικές με 8, 7 και 1 οδοντιατρικές μονάδες αντίστοιχα. 
- Πλήρως εξοπλισμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 
-  Ακτινολογικό  εργαστήριο  που  περιλαμβάνει  μηχανήματα  λήψης 

πανοραμικών,  κεφαλο-μετρικών,  status  και  ενδοστοματικών  ακτινογραφιών 
και εγκαταστάσεις φωτογράφησης ασθενών.

- Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικής κεφαλομετρίας. 

Δίδακτρα:  Κάθε  μεταπτυχιακός  φοιτητής  υποχρεούται  όπως  καταβάλει 
δίδακτρα για την κάλυψη μέρους των εξόδων της εκπαίδευσής του. Το ποσόν 
αυτό καθορίζεται για μεν τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο ποσό των 8.804,10 Ευρώ  και για τα τρία έτη 
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σπουδών και  για  τους υπηκόους  όλων των άλλων χωρών στο ποσό των 
17.608,2 Ευρώ. Τα ποσά αυτά  είναι δυνατόν, αναλόγως των συνθηκών, να 
μεταβληθούν.  Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται  σε δύο ισόποσες δόσεις,  μία 
κατά την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου και την άλλη κατά το τέλος 
του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου.  
Όλοι  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  υποχρεούνται  όπως  με  δικά  τους  έξοδα 
προμηθευτούν  τα  εργαλεία  που  είναι  απαραίτητα  για  την  κλινική  και 
εργαστηριακή εκπαίδευσή τους. 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών  όσον  αφορά  την  απόκτηση  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος 
Ειδίκευσης  στην  Ορθοδοντική  ή  /  και  του  Διδακτορικού  Διπλώματος,  την 
πραγματοποίηση και υποστήριξη των προγραμμάτων αυτών χρησιμοποιείται 
το  υπάρχον  επιστημονικό  και  λοιπό  προσωπικό  του  Εργαστηρίου 
Ορθοδοντικής με τη συνεργασία, όταν και όπου απαιτείται, αρμοδίων μελών 
Δ.Ε.Π.  άλλων  τμημάτων  Ελληνικών  και  ξένων  Πανεπιστημίων,  καθώς  και 
επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, Ελλήνων και ξένων.
Τα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Εργαστηρίου  Ορθοδοντικής  που  συμμετέχουν  στην 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα εξής: 

Αθανάσιος  Ε.  Αθανασίου,  Καθηγητής,  Διευθυντής  Εργαστηρίου  και 
Διευθυντής Μ.Π.Σ.
Νικόλαος Τοπουζέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιουλία Ιωαννίδου - Μαραθιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θόδωρος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής Μ.Π.Σ.
Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια
Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ανδρέας Ζαφειριάδης, Επίκουρος Καθηγητής
Ελένη Μαρκοβίτση - Γεωργιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Όλγα-Ελπίδα Κολοκυθά, Επίκουρη Καθηγήτρια
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2) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής

Η Οδοντιατρική Σχολή  διοργανώνει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης με αριθμό 71659/Β7/28-7-
03 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε 
με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 57224/Β7/9-11-07  και του Νόμου 2083/92 
στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Ακίνητη Προσθετική - Προσθετική Εμφυτευματολογία
2. Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
3. Ενδοδοντολογία
4. Οδοντοφατνιακή  Χειρουργική-Χειρουργική  Εμφυτευματολογία  - 

Ακτινολογία
5. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική
6. Οδοντική Χειρουργική
7. Περιοδοντολογία - Βιολογία Εμφυτευμάτων
8. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
9. Στοματολογία

10. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
11. Παιδοδοντιατρική

το  Π.Μ.Σ.  εγγράφονται  έως  τριαντατρείς   (33)  μεταπτυχιακοί  φοιτητές 
συνολικά  και  για  τις  έντεκα  κατευθύνσεις,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  είναι 
υποχρεωτικά  πτυχιούχοι  Τμημάτων  Οδοντιατρικής  των  πανεπιστημίων  της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων και αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Οι 
αλλοδαποί  θα  πρέπει  απαραιτήτως  και  αποδεδειγμένα  να  γνωρίζουν  την 
ελληνική γλώσσα.
Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση 
των εξής κριτηρίων:

1. Τον γενικό βαθμό πτυχίου.
2. Την βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με 

την συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλογής του Π.Μ.Σ.
3. Την  προηγούμενη  ερευνητική  και  επιστημονική  δραστηριότητα  του 

υποψήφιου.
4. Την πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
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5. Την  εν  γένει  προσωπικότητα  και  επιστημονική  συγκρότηση  του 
υποψηφίου, όπως θα προκύψει από συνέντευξή του σε επιτροπή της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Κάθε  υποψήφιος  οφείλει  να  υποβάλει  εμπρόθεσμα,  αυτοπροσώπως  ή  με 
συστημένη  επιστολή  στη  Γραμματεία  της  Οδοντιατρικής  Σχολής,  μετά  την 
ανακοίνωση της προκήρυξης, σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο σε μια κατεύθυνση.
Οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί  στο Π.Μ.Σ.  υποχρεούνται 
όπως  με  δικά  τους  έξοδα  προμηθευτούν  τα  εργαλεία  και  υλικά  που  είναι 
απαραίτητα για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους. 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής είναι 
η εξειδικευμένη εκπαίδευση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε νέα και εξειδικευμένα 
γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν 
τόσο στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης μέσα από την αναζήτηση 
και  κατάκτηση  νέων  επιστημονικών  δεδομένων,  όσο  και  γενικότερα  στη 
διαμόρφωση  και  προαγωγή  της  επιστημονικής  σκέψης,  με  σκοπό  την 
κατάρτιση  επιστημόνων  για  ακαδημαϊκή  σταδιοδρομία.  Το  πρόγραμμα  θα 
συμβάλλει επίσης στην παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, οι οποίοι 
θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης και της 
κοινωνίας. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί μορφοποίηση 
και  συντονισμένη  εφαρμογή  παλαιότερου  άτυπου  μεταπτυχιακού 
προγράμματος  της  Οδοντιατρικής  Σχολής,  ΑΠΘ,  με  συγκεκριμένες  νέες 
κατευθύνσεις  και  μαθήματα.  Με  την  εξέλιξη  αυτή  το  πρόγραμμα 
θεσμοθετείται,  γίνεται  ανταγωνιστικό  και  έχει  σαφείς  και  συγκεκριμένους 
στόχους. Οι γενικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι: 

 Η αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας στον τομέα των Επιστημών 
Υγείας, και δη της Οδοντιατρικής, με επιστήμονες υψηλής στάθμης, οι 
οποίοι  θα  συμβάλλουν  από  την  σκοπιά  τους  στην  προαγωγή  της 
ανθρώπινης υγείας, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα ζωής και την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

 Η  προετοιμασία  των  μελλοντικών  στελεχών  των  Α.Ε.Ι.,  των 
ερευνητικών  κέντρων  και  των  πάσης  φύσεως  φορέων  μελέτης, 
εφαρμογής  και  παροχής  οδοντιατρικών  υπηρεσιών  στην  Ελλάδα, 
ικανών να εξασφαλίζουν ποιοτική αναβάθμιση και να ανταγωνιστούν 
αντίστοιχα ειδικευμένα στελέχη του εξωτερικού.

 Η  αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  επιστημονικού  δυναμικού  της 
Οδοντιατρικής  Σχολής,  Α.Π.Θ.  και  η  ενίσχυση  της  υλικοτεχνικής 
υποδομής του.
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 Η  προσέλκυση  υψηλού  επιπέδου  αποφοίτων  ελληνικών 
πανεπιστημίων και η αποτροπή απώλειας ικανότατου ερευνητικού και 
επιστημονικού δυναμικού για την Ελλάδα.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής με την κανονική της σύνθεση έχει την 
ευθύνη  για  την  χάραξη  της  συνολικής  πολιτικής  της  Σχολής  για  τις 
Μεταπτυχιακές  Σπουδές  και  για  τον  σχεδιασμό  των  Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ως προέκτασης και ολοκλήρωσης των Προπτυχιακών Σπουδών. 
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Σχολής έχει την ευθύνη 
της εξειδίκευσης της πολιτικής της Σχολής για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, 
καθώς  επίσης  είναι  αρμόδια  για  κάθε  θέμα  διοικητικού  ή  οργανωτικού 
χαρακτήρα που σχετίζεται με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές σε επίπεδο Σχολής. 
Επίσης, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προγράμματος 
μαθημάτων, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ.2,3 του Ν.2083/92.
Αρμόδια  για  την  παρακολούθηση,  την  εποπτεία  και  τον  συντονισμό  του 
προγράμματος  μεταπτυχιακών  σπουδών  είναι  η  Συντονιστική  Επιτροπή 
(Σ.Ε.). Αυτή απαρτίζεται από δώδεκα μέλη, έντεκα μέλη ΔΕΠ, κάθε ένα από 
τα  οποία  συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  και  αντιστοιχεί  σε  κάθε  μία  από  τις 
έντεκα κατευθύνσεις του προγράμματος., και ένα μέλος του Εργαστηρίου της 
Ορθοδοντικής,  η  οποία  έχει  ξεχωριστό  πρόγραμμα,  το  οποίο  οδηγεί  στην 
λήψη ειδικότητος. Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι  υπεύθυνο 
για την κατεύθυνση του προγράμματος που παρέχεται από το συγκεκριμένο 
Εργαστήριο.  Τα  μέλη  της  Συντονιστικής  Επιτροπής  εκλέγονται  από  την 
Γ.Σ.Ε.Σ.  Την  κύρια  ευθύνη  για  την  λειτουργία  του  προγράμματος  έχει  η 
Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία αναφέρεται η Συντονιστική Επιτροπή ,ενώ η θητεία της 
Επιτροπής  είναι  τετραετής  και  τα  μέλη  της  οποίας  δεν  μπορούν  να 
συμμετέχουν πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών.
Στην  Συντονιστική  Επιτροπή,  συμμετέχει  ως  δέκατο-τρίτο  μέλος  με  πλήρη 
δικαιώματα και  ο  Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών,  ο  οποίος  έχει  την 
ευθύνη  της  διοικητικής,  οργανωτικής  και  λειτουργικής  διεύθυνσης  του 
προγράμματος.  Ο Διευθυντής εισηγείται  τόσο στην Συντονιστική Επιτροπή, 
όσο και απευθείας στην Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του προγράμματος. Ο 
Διευθυντής εκλέγεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. με τετραετή θητεία και η θητεία του δεν 
μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών, ενώ ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Το  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  της  Οδοντιατρικής  Σχολής  χορηγεί  τους 
παρακάτω τίτλους σπουδών: 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
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2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
Αυτό χορηγείται  μετά από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων,  απόκτηση 
κλινικής και εργαστηριακής εμπειρίας και  συγγραφή μίας (1) μεταπτυχιακής 
εργασίας.  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  χορηγείται  στις  παρακάτω 
κατευθύνσεις: 

1. Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
2. Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
3. Ενδοδοντολογία
4. Οδοντοφατνιακή  Χειρουργική  και  Χειρουργική  Εμφυτευματολογία  - 

Ακτινολογία
5. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική
6. Οδοντική Χειρουργική
7. Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων
8. Στοματολογία
9. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική

10. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
11. Παιδοδοντιατρική

Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  για  την  χορήγηση  του  Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος  Ειδίκευσης  (Μ.Δ.Ε.)  με  το  πέρας  του  πρώτου  κύκλου 
μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται  σε 6 εξάμηνα. Η ολοκλήρωση όμως του 
πρώτου  κύκλου  μεταπτυχιακής  εκπαίδευσης  εξαρτάται  τόσο  από  την 
συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα  μαθημάτων,  όσο  και  από  την  συγγραφή  και  έγκριση  της 
μεταπτυχιακής εργασίας.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής των Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων και αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το ΔΟΑΤΑΠ. Οι  αλλοδαποί  θα πρέπει  απαραιτήτως και  αποδεδειγμένα  να 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Ο αριθμός των εισακτέων που θα εγγράφονται κάθε χρόνο στον κύκλο του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για τις έντεκα ειδικεύσεις ανέρχεται 
στα  33 άτομα,  τρία  άτομα ανά ειδίκευση.  Στην Ορθοδοντική υφίσταται  και 
λειτουργεί ανεξάρτητο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με την 
υπ  αριθμό  Β7/111/ΦΕΚ  331/4-5-94  απόφαση  του  Υπουργείου  Εθνικής 
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Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.  Για  λεπτομέρειες  βλ. 
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Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου ΠΜΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
1. Παρακολούθηση  υποχρεωτικών  γενικών  μαθημάτων  στα  2  πρώτα 

εξάμηνα του προγράμματος
2. Παρακολούθηση  ειδικών  μαθημάτων  επιλογής  ανάλογα  με  την 

κατεύθυνση  του  Π.Μ.Σ.  που  ακολουθεί  ο  φοιτητής.  Κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τον ελάχιστο 
αριθμό  διδακτικών  μονάδων  (Δ.Μ.)  από  την  παρακολούθηση  των 
ειδικών  μαθημάτων  επιλογής.  Το  80%  των  Δ.Μ.  πρέπει  να 
προέρχονται από τα μαθήματα επιλογής που προβλέπονται από την 
συγκεκριμένη  κατεύθυνση  και  το  υπόλοιπο  20%  των  Δ.Μ. 
προέρχονται  από  μαθήματα  επιλογής  άλλων  κατευθύνσεων.  Τα 
γενικά μαθήματα ή μαθήματα επιλογής μπορεί  να είναι  υπό μορφή 
φροντιστηριακών  παραδόσεων  και  εργαστηριακών  ή  κλινικών 
ασκήσεων.  Μία  Δ.Μ.  αντιστοιχεί  σε  μία  (1)  ώρα  φροντιστηριακής 
άσκησης ή σε τέσσερις (4) ώρες εργαστηριακής ή κλινικής άσκησης 
την εβδομάδα ανά διδακτικό εξάμηνο.

3. Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, την οποία ο Μ.Φ. 
υποχρεούται να εκπόνηση μετά την επιτυχή περάτωση γενικών και 
ειδικών μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Η εκπόνηση 
της εργασίας γίνεται υπό την καθοδήγηση μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής, 
το οποίο ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ.  διευρυμένης  από  τον  Διευθυντή  ή  Διευθυντές  των 
Εργαστηρίων που σχετίζονται με την κατεύθυνση του προγράμματος, 
όπου ζητείται η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας. 

Αξιολόγηση της επίδοσης του Μ.Φ. στον πρώτο κύκλο σπουδών
Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση και 
καταχωρείται ο αριθμός των Δ.Μ. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μάθημα, 
αν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 6 σε κλίμακα 0-10. 
Η  βαθμολόγηση  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  γίνεται  από 
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. (Το ένα μέλος 
της  Επιτροπής  αποτελεί  το  μέλος  Δ.Ε.Π.  που  είχε  την  ευθύνη  της 
καθοδήγησης  της  εργασίας,  και  τα  άλλα  δύο  είναι  διδάσκοντες  των 
μαθημάτων που έχει επιλέξει ο υποψήφιος φοιτητής) σε κλίμακα 0-10. 
Η  Επιτροπή  μπορεί  να  αποφασίσει  την  αποδοχή  της  εργασίας  με  βαθμό 
τουλάχιστον 6-10, την διόρθωση της εργασίας με βαθμό 4-5 και την απόρριψη 
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της εργασίας με βαθμό κάτω του 4. Ο συνολικός βαθμός του Π.Μ.Σ. εξάγεται 
από τον μέσο όρο των βαθμών των γενικών μαθημάτων, τον μέσο όρο των 
μαθημάτων επιλογής και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας. 

Επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων 
Η  επιλογή  των  υποψηφίων  για  την  απόκτηση  Διδακτορικού  διπλώματος 
γίνεται  από  τους  συμμετέχοντες  στο  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., τους μεταπτυχιακούς της Ορθοδοντικής και 
τους ειδικευόμενους της Γναθοχειρουργικής μετά το  πέρας των 4 πρώτων 
εξαμήνων,  τους  ειδικούς  ορθοδοντικούς  και  γναθοχειρουργούς,  και  τους 
οδοντιάτρους οι οποίοι έχουν τελειώσει ένα ισότιμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σε άλλο πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Το  Διδακτορικό  Δίπλωμα  στις  Οδοντιατρικές  Επιστήμες  απαιτεί  εκπόνηση 
Διδακτορικής  Διατριβής,  η  οποία  έχει  ως  προϋπόθεση  την  λήψη 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να 
υποκαθίσταται  από την κατοχή συναφούς αναγνωρισμένου  Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος.  Η  απόφαση  για  αναγνώριση  λαμβάνεται  από  την  Γενική 
Συνέλευση  Ειδικής  Σύνθεσης,  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  της 
Συντονιστικής  Επιτροπής  του  προγράμματος  μεταπτυχιακών  Σπουδών.  Η 
κατεύθυνση της Διδακτορικής Διατριβής είναι τόσο προς την βασική, όσο και 
προς  την  εφαρμοσμένη  έρευνα.  Η  Διδακτορική  Διατριβή  εκπονείται 
υποχρεωτικά  στο  αντίστοιχο  αντικείμενο  με  την  κατεύθυνση  των 
μεταπτυχιακών σπουδών την οποία έχει επιλέξει ο υποψήφιος.
Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο  ορίζεται 
από την Γ.Σ.Ε.Σ.  μετά από εισήγηση της Σ.Ε.  του  Π.Μ.Σ.  Ο αριθμός  των 
υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο προτείνεται με απόφαση του αρμόδιου 
τομέα.  Ο  ανώτερος  αριθμός  υποψηφίων  διδακτόρων  ανά  γνωστικό 
αντικείμενο  δεν μπορεί  να  υπερβαίνει  τον διπλάσιο  αριθμό των εισακτέων 
μεταπτυχιακών  φοιτητών  του  συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου.  Στον 
ανώτερο  αριθμό  των  υποψηφίων  διδακτόρων  προσμετρώνται  μόνο  οι 
διδακτορικές  διατριβές  που  βρίσκονται  στην πρώτη  τριετία  της  εκπόνησης 
τους. Ειδικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και την 
Γ.Σ.Ε.Σ.
Υποψήφιοι,  οι  οποίοι  έχουν  λάβει  υποτροφία  εσωτερικού  του  Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών, γίνονται δεκτοί καθ΄ υπέρβαση του προβλεπόμενου 
αριθμού.  Οι διαδικασίες επιλογής τους είναι  αυτές που προβλέπονται  στον 
εσωτερικό  κανονισμό  λειτουργίας  των  Π.Μ.Σ.  για  τους  υποψήφιους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των κύκλων Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.
Η αίτηση του υποψηφίου γίνεται προς την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., όπου αναφέρεται 
το  γνωστικό  αντικείμενο  στο  οποίο  επιθυμεί  να  εκπονήσει  την  Δ.Δ.  ο 
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υποψήφιος. Η αποδοχή ή όχι της αίτησης γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. διευρυμένης με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου 
που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ζητείται να εκπονηθεί η 
Δ.Δ.  Οι  κάτοχοι  ισότιμου  μεταπτυχιακού  διπλώματος  άλλου  Α.Ε.Ι.  της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και οι ειδικοί Ορθοδοντικοί και Γναθοχειρουργοί 
ακολουθούν  την  ίδια  διαδικασία.  Για  την  αποδοχή  ή  μη  της  αίτησης 
λαμβάνεται  υπ’  όψη  το  συνολικό  βιογραφικό  σημείωμα  του  υποψηφίου. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στην επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου 
στο αντικείμενο στο οποίο ζητείται  η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 
Παράλληλα με την αποδοχή της αίτησης γίνεται και ο ορισμός της τριμελούς 
επιτροπής.

Οργάνωση Δευτέρου Κύκλου Σπουδών 
Το πρόγραμμα του δευτέρου κύκλου σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση 
και  συγγραφή  πρωτότυπης  ερευνητικής  εργασίας  που  θα  αποτελέσει  την 
Διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής Επιστήμης. 
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος γίνεται  δεκτός για εκπόνηση Δ.Δ. 
ορίζεται ταυτόχρονα από την Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, ένα 
μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Η πρόταση προς την Γ.Σ.Ε.Σ. 
γίνεται  από  την  Σ.Ε.  του  Π.Μ.Σ.  διευρυμένης  από  τον  Διευθυντή  ή  τους 
Διευθυντές  των Εργαστηρίων που  σχετίζονται  με  το  γνωστικό  αντικείμενο, 
όπου ζητείται η εκπόνηση της Δ.Δ..
Η  συμβουλευτική  επιτροπή  σε  συνεργασία  με  τον  υποψήφιο  διδάκτορα 
καθορίζει το θέμα της Δ.Δ. και το υποβάλλει εντός τριμήνου, μέσω της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ., προς έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι  Δ.Δ.  συντάσσονται  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Σε  περίπτωση  λειτουργίας 
εγκεκριμένου  αγγλόφωνου  προγράμματος  μεταπτυχιακών  σπουδών  η 
γλώσσα των Δ.Δ. μπορεί να είναι επίσης η αγγλική.

Αξιολόγηση της επίδοσης του ΜΦ στο δεύτερο κύκλο σπουδών 
Η  συμβουλευτική  επιτροπή  σε  συνεργασία  με  τον  υποψήφιο  διδάκτορα 
υποβάλλει  προς  έγκριση  προς  την  Σ.Ε.  του  Π.Μ.Σ.,  στο  τέλος  κάθε 
ακαδημαϊκού έτους έκθεση προόδου για τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο 
της διατριβής, καθώς και για το εναπομείναν χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης 
του έργου.
Μετά την ολοκλήρωση της η Δ.Δ. υποβάλλεται σε 10 αντίτυπα προς την Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ., η οποία και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Σχολής. Η διαδικασία 
της κρίσης της Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και 
κινείται με ευθύνη του επιβλέποντα της Δ.Δ..
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Χρονική Διάρκεια 
Για τον δεύτερο κύκλο, της απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος, ορίζονται 
τα έξι (6) εξάμηνα. 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Δ. Τζιαφάς
Υπεύθυνοι Κατευθύνσεων

• Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία 

      Καθηγητής Π. Κοΐδης

• Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία 

      Καθηγητής Α. Πισιώτης

• Ενδοδοντολογία:

      Καθηγητής Δ. Τζιαφάς 

• Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Χειρουργική Εμφυτευματολογία και 

      Ακτινολογία: Καθηγητής Α. Τσίρλης 

• Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική: 

      Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

• Οδοντική Χειρουργική:           

      Καθηγήτρια Μ. Χελβατζόγλου-Αντωνιάδη

• Περιοδοντολογία - Βιολογία Εμφυτευμάτων: 

      Καθηγητής Α. Κωνσταντιvίδης 

• Στοματολογία: 

      Καθηγητής Α. Επιβατιανός 

• Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική: 

      Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Κάλφας 

• Οδοντιατρικά Βιοϋλικά

      Καθηγητής Γ.Παλαγγιάς

• Παιδοδοντιατρική

      Αναπλ.Καθηγητής Ν.Κοτσάνος

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιούνται σεμινάρια από επισκέπτες 
καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα γνωστικά 
αντικείμενα  του  προγράμματος  μεταπτυχιακών  σπουδών.  Προβλέπεται 
χορήγηση  ετήσιων  υποτροφιών  στους  πρωτεύσαντες  μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες  κάθε  κατεύθυνσης  στον  πρώτο  κύκλο  σπουδών,  μετά  την 
ολοκλήρωση του Β’ Εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υπότροφοι 
του  Ι.Κ.Υ.  Ο  τρόπος  επιλογής  των  υποτρόφων  προσδιορίζεται  από  την 
Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.
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Η  υλικοτεχνική  υποδομή  προσφέρεται  από  το  ήδη  εν  λειτουργία  κτίριο  του 
Τμήματος Οδοντιατρικής, το οποίο περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, κλινικών, 
εργαστηρίων, ερευνητικών μονάδων και γραφείων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 
την  προπτυχιακή  εκπαίδευση  των  φοιτητών  της  Οδοντιατρικής  και  των  ήδη 
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής. Παράλληλα, 
βρίσκεται  σε  διαδικασία  οργάνωσης  και  εξοπλισμού  το  Μανδαλίδειο  Κέντρο 
Οδοντιατρικών  Ερευνών  άμεσα  συνδεδεμένο  με  το  κεντρικό  κτίριο  της 
Οδοντιατρικής  Σχολής,  στο  οποίο  στο  άμεσο  μέλλον  θα  μεταφερθούν  οι 
δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
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Ειδικότητες Οδοντιατρικής

1) Ειδικότητα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Η  Στοματική  και  Γναθοπροσωπική  Χειρουργική  είναι  ειδικότητα  της 
οδοντιατρικής  και  της  ιατρικής  επιστήμης  και  περιλαμβάνει  την  απόκτηση 
γνώσεων  και  δεξιοτήτων  ,  ώστε  ο  ειδικευμένος  Στοματικός  και 
Γναθοπροσωπικός  Χειρουργός  να  είναι  σε  θέση  να  διαγιγνώσκει  και  να 
αντιμετωπίζει  τις συνήθεις,  αλλά και  σπανιότατες παθολογικές καταστάσεις 
που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς 
και τυχόν επεκτάσεις τους στη κεφαλή και στο τράχηλο.
Η εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 3209 του 2003 , αρχίζει 
μετά τη λήψη των πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής και τη συμπλήρωση του 
τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δευτέρου πτυχίου και διαρκεί 
πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 
Α’ Περίοδος: έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Β’  Περίοδος:  σαράντα οκτώ (48)  μήνες Χειρουργική Στόματος,  γνάθων και 
προσώπου, έξι (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της 
ειδικότητας  είναι  η  κατοχή  και  των  δύο  πτυχίων,  δηλαδή  της 
Οδοντιατρικής και της Ιατρικής.

H επιλογή των υποψηφίων για την έναρξη της ειδικότητας της Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής  γίνεται  με  εξετάσεις  και  δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό επιλογής έχουν οδοντίατροι και ιατροί που έχουν 
περατώσει το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης τους στην Iατρική ή Οδοντιατρική 
Σχολή  αντίστοιχα.  Η  Στοματική  και  Γναθοπροσωπική  Χειρουργική  είναι  η 
πρώτη ειδικότητα στην Ελλάδα που καθιέρωσε το σύστημα προεπιλογής των 
ειδικευομένων μέσω ετησίων εξετάσεων.
Η Πανεπιστημιακή Κλινική της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ λειτουργεί στο Γ.Π.Ν. Γεώργιος 
Παπανικολάου στην Εξοχή Θεσσαλονίκης και έχει δυναμικότητα 20 κλινών. 
Στην  Πανεπιστημιακή  Κλινική  υπηρετεί  όλο  το  ΔΕΠ  του  εργαστηρίου  της 
Στοματικής  Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής  και  επιπλέον  τρεις  ιατροί  του 
ΕΣΥ. 
Η κλινική είναι αναγνωρισμένο κέντρο για άσκηση ειδικευμένων και χορήγηση 
τίτλου  της  ειδικότητας  της  Στοματικής  Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής. 
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Προβλέπονται   από  τον  νόμο  6  θέσεις  ειδικευομένων  και  δυο  θέσεις 
υπεραρίθμων. 
Διευθυντής της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής είναι ο 
καθηγητής Ν. Λαζαρίδης.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα  της  Σχολής: 
www.dent.auth.gr.

2) Ειδικότητα Ορθοδοντικής

Μετά  την  απόκτηση  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  στην 
Ορθοδοντική, ο οδοντίατρος βάσει των κειμένων διατάξεων του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 235/88 θα μπορεί  να υποβληθεί  σε εξετάσεις στην αρμόδια για τούτο 
Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
να αποκτήσει τον τίτλο της οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιατρική Στατιστική
Δεξιότητες στην επικοινωνία 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιατρική Ψυχολογία
Εφαρμογές Οδοντιατρ. Πληροφορικής
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεθοδολογία της έρευνας
Πόνος και Διαχείριση Άγχους

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λεύκανση Δοντιών
Εφαρμοσμένη Προληπτική

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κρανιογναθικές Διαταραχές
Άμεσες και Επένθετες Οδοντοστοιχίες

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Βιουλικά ΙΙ
Προκλινική Ενδοδοντία ΙΙΙ-Μικροβιολογία
Οστική Ανάπλαση και Εξειδικευμένη Εμφυτευματολογία

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ακτινολογία Στόματος ΙΙΙ
Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αποκοπής Οδοντικών Ιστών
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Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλινική Ενδοδοντία ΙV-Ιατρογενή Συμβάματα 
Βιολογία Εμφυτευμάτων
Χειρουργική Εμφυτευμάτων
Οδοντοϊατροδικαστική

Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ωτορινολαρυγγολογία
Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική
Χειρουργική Περιοδοντικών και Περιεμφυτευματικών Ιστών
Γναθοπροσωπική Προσθετική

Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Χειρουργικές Τεχνικές στην Εμφυτευματολογία
Χειρουργικές Παρεμβάσεις στον Ορθοδοντικό Ασθενή
Σύγχρονες Τάσεις – Καινοτομίες και Έρευνα στην Περιοδοντολογία και 
Εμφυτευματολογία
Προσθετική Εμφυτευμάτων
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 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999536 999549

ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Υπάλληλος 
Αορίστου 
Χρόνου

Γραμματεία 
Οδοντιατρικής

995013

ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ

Αναπληρώτρ.
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999525

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 
ΑΡΙΣΤΕΑ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999605

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΒΕΛΛΙΑΔΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999551 999621

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 994664

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Οδοντιατρικής 999555

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999654 999451

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999629 999639

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999644

ΒΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίκουρος Οδοντιατρικής 999902 269079
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

Καθηγητής

ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999668

ΒΟΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Υπάλληλος 
Αορίστου 
Χρόνου

Οδοντιατρικής 999608

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999566

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999597

ΓΑΡΕΦΗ-ΚΑΡΑΜΒΕΡΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΕΔΙΠ Ι Οδοντιατρικής 999556 999549

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΙΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999614

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999459 999639

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999512

ΓΚΙΟΚΑ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999557

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999592

ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999498 999455
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΔΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999598 999598

ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999667 999451

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ-ΒΡΑΣΙΔΑ 
ΙΩΑΝΝΑ

Διοικητικός 
Υπάλληλος

Οδοντιατρικής 999549

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιστημονικός 
Συνεργά

Οδοντιατρικής 999495

ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΟΡΔΟΧΑΙ 
ΕΙΡΗΝΗ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999543

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999578

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999638

ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999521

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999651 999451

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999484 999549

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ-ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ 
ΑΡΓΥΡΩ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999607 999613
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999656

ΖΤΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιμελητής Θυρωρείο 
Οδοντιατρικής

999499

ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999646

ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999535

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999657

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΑ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999483 999549

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 997768

ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΤΣΑΤΑΛΑ 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Αναπληρώτρια 
 Καθηγήτρια

Οδοντιατρικής 999544

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999558 999558

ΚΑΛΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999612
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ-ΚΕΡΑΣΙΛΙΔΟΥ 
ΕΥΡΩΠΗ

ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999503

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Διοικητικός 
Υπάλληλος

Γραμματεία 
Οδοντιατρικής

999468

ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999658

ΚΟΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999659 999676

ΚΟΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999510

ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999579

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Καθηγητής Οδοντιατρικής 999524

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999624

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΟΛΓΑ-ΕΛΠΙΔΑ Επίκ. 
Καθηγήτρια

Οδοντιατρικής 999574 999549

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ-ΣΙΔΗΡΑ ΑΘΗΝΑ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999615

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999505

ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999488
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999581 999582

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επίκ. 
Καθηγήτρια

Οδοντιατρικής 999616

ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999583

ΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999464

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999573 999619

ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΕΛΕΝΗ Αναπλ.
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999552

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999653 994551

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999625 999639

ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999507

ΛΙΝΚ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΙΡΙΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999554
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ-ΧΟΛΙΔΟΥ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ Οδοντιατρικής 999563 999455

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999585

ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999627

ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999586 999607

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπάλληλος 
Αορίστου 
Χρόνου

Οδοντιατρικής 999582

ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999481

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999523

ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιστημονικός 
Συνεργάτης

Οδοντιατρικής 999491

ΜΟΛΥΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999628

ΜΠΕΛΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999636 999639

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΕΠ Βιβλιοθήκη 
Οδοντιατρικής

999433 999433
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999562

ΞΕΒΕΛΟΝΑΚΗ-ΑΛ-ΚΑΥΙΑΛΙ 
ΕΙΡΗΝΗ

ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999478

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999652

ΟΥΛΑΣΟΓΛΟΥ-ΚΕΡΕΖΟΓΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ

Διοικητικός 
Υπάλληλος

Γραμματεία 
Οδοντιατρικής

999475

ΠΑΓΚΡΑΤΗ-ΤΖΙΑΦΑ ΜΑΝΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999639 999639

ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999602

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999641 999639

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999482 999549

ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999589

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999575 999575
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999546 999546

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επιστημονικός 
Συνεργάτης

Οδοντιατρικής 999648

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999528 999455

ΡΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπάλληλος 
Αορίστου 
Χρόνου

Γραμματεία 
Οδοντιατρικής

999606

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999565

ΣΕΦΕΡΛΗ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΡΕΤΗ Γραμματέας 
Τμήματος/Κοσ
μητείας

Γραμματεία 
Οδοντιατρικής

999471 999474

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΩΣΣΑΝΗ

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια

Οδοντιατρικής 999548 999549

ΣΙΟΒΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999577 999621

ΣΚΟΥΡΑ-ΣΚΑΡΙΜΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΤΕΠ Οδοντιατρικής 999674

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999643
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999662

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιστημονικός 
Συνεργάτης

Οδοντιατρικής 999649

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999633 999639

ΣΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999634

ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999478

ΤΖΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999626 999639

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999677

ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999610

ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ-ΘΕΜΕΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999601 999613

ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999485

ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Οδοντιατρικής 999547
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

Καθηγητής

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999603 999613

ΤΣΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999664

ΤΣΙΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999511

ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αναπληρωτής
Καθηγητής

Οδοντιατρικής 999661

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέκτορας Οδοντιατρικής 999506

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Καθηγητής Οδοντιατρικής 999665

ΧΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
ΜΑΡΙΑ

Καθηγητής Οδοντιατρικής 999594 866198

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Ονοματεπώνυμο Iδιότητα Τμήμα/
Υπηρεσία

Τηλέφωνο FAX

ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Καθηγητής Ιατρικής 999326

ΑΝΩΓΕΙΑΝΝΑΚΙΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999289

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-ΒΑΓΙΩΝΑ 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

Καθηγητής 999146

ΒΑΒΑΤΣΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΝΟΡΜΑ Καθηγητής Ιατρικής 999001

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ 
ΧΡΥΣΗ

ΕΤΕΠ Ιατρικής 999002

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΝΙΩ ΕΤΕΠ Ιατρικής 999033

ΒΙΤΑΛ ΒΙΚΤΩΡ Καθηγητής Ιατρικής 994761

ΓΙΑΓΑ ΜΑΡΙΑ ΕΤΕΠ Ιατρικής 999272

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ-ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ 
ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ

ΕΕΔΙΠ ΙΙ 994762

ΔΕΒΛΙΩΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγητής Ιατρικής 992273

ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Ιατρικής 994620

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΕΔΙΠ ΙΙ Ιατρικής 999172
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ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999255

ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ-ΜΑΝΟΥ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΕΤΕΠ Ιατρικής 999237

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Ιατρικής 992850

ΚΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999324

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΜΑΛΗ 
ΙΩΑΝΝΑ

Επίκουρος 
Καθηγητής

Ιατρικής 999126

ΚΟΥΡΙΔΟΥ-ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 
ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΕΤΕΠ Ιατρικής 999143

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 999247

ΛΑΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 999344

ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999177

ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 996701

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Διοικητικός 
Υπάλληλος

Ιατρικής 999113

ΜΙΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 999014

ΜΠΑΚΟΛΑ-ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΕΤΕΠ Ιατρικής 999228
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 994611

ΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιατρικής 992262

ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 992258

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Διοικητικός 
Υπάλληλος

Ιατρικής 991951

ΠΑΠΠΑ ΡΩΜΗ Ιατρικής 999305

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999271

ΣΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Ιατρικής 999066

ΣΙΓΑΛΑ ΛΟΥΚΙΑ Ιατρικής 999357

ΣΙΟΓΚΑ-ΡΑΠΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 999046

ΣΙΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επίκουρος 
Καθηγητής

Ιατρικής 999253

ΣΜΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΤΕΠ Ιατρικής 994770

ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΤΕΠ Ιατρικής 994657

207



ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ιατρικής 994918

ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καθηγητής Ιατρικής 999223

Αρκτικόλεξα

Στον παρόντα Οδηγό Σπουδών χρησιμοποιούνται ορισμένα αρκτικόλεξα, τα 
οποία παραθέτονται ακολούθως με αλφαβητική σειρά και δίδονται επίσης οι 
λέξεις εκ των οποίων προέρχονται. 

Γ.Σ. Γενική Συνέλευση
Γ.Σ.Ε.Σ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Δ.Ε.Π. Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Δ.Δ. Διδακτορική Διατριβή
Δ.Μ. Διδακτική Μονάδα
E.C.T.S. European Credit Transfer System
Ε.Δ.Π. Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π. Ειδικό Τεχνικό ΕΡγαστηριακό Προσωπικό
Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Μ.Φ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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Π.Π.Σ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σ.Ε. Συντονιστική Επιτροπή
Σ.Β. Συντελεστής Βαρύτητας
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	Παρακολούθηση του 80% των μαθημάτων και ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στις βιωματικές ασκήσεις των υπο-ομάδων. 



