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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 1994 έχει
οργανωμένο και θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/83, η οποία δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 260 της 12ης Απριλίου 1994).
Από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί πέντε επιπλέον υπουργικές
αποφάσεις οι οποίες τροποποίησαν την αρχική απόφαση. Οι αποφάσεις αυτές
είναι η Β7/476 (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 989 της 12ης Σεπτεμβρίου 1998), η 107060/Β7
μαζί με την 92449/Β7 (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 1506 της 3ης Δεκεμβρίου 2002), η
28105/Β7 (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 355, της 18ης Μαρτίου 2005), η 53990/Β7 (ΦΕΚ
Αρ.Φύλλου 772, της 28ης Ιουνίου 2006) και η 99832/Β7 (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1843,
της 7ης Ιουλίου 2014), σύμφωνα με το Νόμο 3685/2008.
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Οδοντιατρική είναι η κατάρτιση κυρίως πτυχιούχων οδοντιάτρων σε
εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της
Οδοντιατρικής Επιστήμης, στην αναζήτηση και κατάκτηση νέων επιστημονικών
δεδομένων στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης καθώς
επίσης και η παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης στην
αντιμετώπιση ειδικών κλινικών περιστατικών.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως εξειδικευμένοι επιστήμονες είναι δυνατόν να
βοηθήσουν στην εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής, στην
εκπαίδευση οδοντιάτρων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης καθώς και στην
εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας.
Το ΠΜΣ στην Οδοντιατρική απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις παρακάτω ειδικεύσεις:
1. Κοινωνική Οδοντιατρική
2. Βιολογία Στόματος
3. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
4. Ορθοδοντική
5. Παιδοδοντιατρική
6. Οδοντική Χειρουργική
7. Περιοδοντολογία
8. Ενδοδοντία
9. Προσθετική
10. Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου
11. Στοματολογία
12. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
13. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
14. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Α) Οι τρείς (3) πρώτες ειδικεύσεις ανήκουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο
της Οδοντιατρικής και έχουν ως κύριο σκοπό την πρωτογενή επιστημονική
ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την σε βάθος μελέτη του αντίστοιχου
πεδίου.
Β) Οι υπόλοιπες έντεκα (11) ειδικεύσεις έχουν ως κύριο σκοπό την απόκτηση
κλινικών δεξιοτήτων με ισχυρό υπόβαθρο βασικών βιολογικών επιστημονικών
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γνώσεων, με προληπτική κατεύθυνση και με έφεση για συνεχή ενημέρωση και
βελτίωση.
Το ΠΜΣ του Τμήματος χορηγεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που επιτυχώς ολοκληρώνουν ένα
ΠΜΣ σε μια από τις 14 ειδικεύσεις που αναφέρθηκαν.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.
1. Κοινωνική Οδοντιατρική (120 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση στην Κοινωνική
Οδοντιατρική που περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της δημόσιας
οδοντιατρικής υγείας, της προληπτικής οδοντιατρικής, της επιδημιολογίας και
της συμπεριφοράς υγείας.
2. Βιολογία Στόματος (120 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο της
ιστολογίας, εμβρυολογίας, φυσιολογίας και παθολογίας των οδόντων και του
περιοδοντίου και γενικότερα του στοματικού περιβάλλοντος.
3. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (120 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο
των οδοντιατρικών υλικών (δομή και ιδιότητες, αλληλεπιδράσεις με ιστούς) και
την εφαρμογή τους σε διάφορους κλάδους της Οδοντιατρικής.
4. Ορθοδοντική (180 ΠΜ)

1.

2.
3.

4.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στον φοιτητή το σύνολο
των θεωρητικών και κλινικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να τον
καταστήσει ικανό να αποκτήσει την ειδικότητα του Ορθοδοντικού.
Στόχοι του προγράμματος είναι να προσφερθούν στον μεταπτυχιακό
φοιτητή οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τον
καταστήσουν ικανό να:
Θέτει ορθή διάγνωση αναλύοντας, εκτιμώντας και συνθέτοντας τα στοιχεία των
διαφόρων λειτουργικών και μορφολογικών προβλημάτων της κλινικής
Ορθοδοντικής.
Οργανώνει τα στοιχεία και να παρουσιάζει
το κλινικό πρόβλημα μιας
περίπτωσης, ώστε να τεκμηριώνει το αντίστοιχο σχέδιο θεραπείας.
Διαμορφώνει, σε όλα τα επί μέρους στάδια, το καταλληλότερο σχέδιο
θεραπείας, για κάθε περίπτωση και να το εφαρμόζει επιτυχώς, εκτιμώντας όλες
τις εμπλεκόμενες βιολογικές παραμέτρους και συνεργαζόμενος με όποιες άλλες
ειδικότητες απαιτούνται, και για ειδικούς ασθενείς.
Μπορεί να αξιολογεί τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορεί να σχεδιάζει και να
διεξαγάγει έρευνα στον ευρύτερο χώρο της Ορθοδοντικής.
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5. Παιδοδοντιατρική (180 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση κλινικών οδοντιάτρων
ειδικευμένων στην παροχή προληπτικής και θεραπευτικής οδοντιατρικής
φροντίδας στα παιδιά από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση τους καθώς και
σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα στοχεύει, επιπλέον, στη
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες για την
καλύτερη και πληρέστερη φροντίδα των ασθενών τους και να λαμβάνουν μέρος
στην έρευνα και στην διδασκαλία όλου του φάσματος του αντικειμένου της
Παιδοδοντιατρικής.
Στόχοι του προγράμματος
Η δημιουργία κλινικών οδοντιάτρων
Α. ικανών και έμπειρων να:
1. Παρέχουν εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα σε νήπια, παιδιά, εφήβους
και ασθενείς με ειδικές ανάγκες.
2. Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και ολοκληρώνουν προληπτικό πρόγραμμα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιατρικού ασθενή.
3. Εφαρμόζουν τεχνικές ψυχολογικής προσέγγισης ώστε η πλειονότητα των
ασθενών τους, να μπορεί να θεραπευτεί χωρίς την χρήση φαρμακολογικών
τεχνικών.
4. Εφαρμόζουν φαρμακολογικές τεχνικές ελέγχου της συμπεριφοράς, σε
συνθήκες ιατρείου και νοσοκομείου.
5. Παρέχουν νοσοκομειακή οδοντιατρική φροντίδα (εισαγωγή των ασθενών
στο νοσοκομείο, παροχή ολοκληρωμένης οδοντιατρικής θεραπείας υπό
γενική αναισθησία).
6. Παρέχουν
οδοντιατρική αποκατάσταση σε σκληρούς και μαλθακούς
οδοντικούς ιστούς.
7. Παρέχουν προληπτική και κατασταλτική ορθοδοντική φροντίδα σε νήπια,
παιδιά, εφήβους και ασθενείς με ειδικές ανάγκες.
8. Αναλαμβάνουν την οδοντιατρική φροντίδα ασθενών με ειδικές ανάγκες και
να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν την πλειονότητα τέτοιων ασθενών στο
οδοντιατρείο.
9. Αντιμετωπίζουν οδοντοφατνιακούς τραυματισμούς σε παιδιατρικούς
ασθενείς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Β. να έχουν γνώση:
10. Της κρανιοπροσωπικής αύξησης και ανάπτυξης και να είναι ικανοί να
διαγνώσουν προβλήματα σύγκλεισης, ανάπτυξης του προσώπου και
στοματογναθικών δυσλειτουργιών.
11. Των προβλημάτων που αφορούν της κροταφογναθική διάρθρωση και να
είναι ικανοί στην αντιμετώπιση ή/και παραπομπή ασθενών με τέτοια
προβλήματα.
Γ. να έχουν γνώση και να είναι ικανοί:
12. Στον σχεδιασμό και μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας.
13. Στην
βιβλιογραφική έρευνα και στον σχεδιασμό
προγράμματος.

ερευνητικού

Δ. να είναι ικανοί να ολοκληρώσουν ερευνητική εργασία
14. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
μια ερευνητική εργασία υπό καθοδήγηση μελών ΔΕΠ, η οποία να οδηγεί σε
Masters Thesis ή ένα αντίστοιχο δίπλωμα και να συγγράψουν ερευνητική
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εργασία κατάλληλη για δημοσίευση σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
6. Οδοντική Χειρουργική (180 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής
και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση
λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων μεμονωμένων δοντιών
οποιασδήποτε αιτιολογίας καθώς και για την προσθετική αποκατάσταση
μεμονωμένων ελλειπόντων δοντιών.
Στόχοι του προγράμματος είναι η:
1. Απόκτηση προχωρημένων θεωρητικών και κλινικών γνώσεων που αφορούν
την παθογένεια, διάγνωση και διαχείριση της τερηδόνας και των άλλων βλαβών
των σκληρών ιστών του δοντιού.
2. Απόκτηση θεωρητικών προχωρημένων γνώσεων
που αφορούν τα
οδοντιατρικά βιοϋλικά και τις αρχές της εμβιομηχανικής.
3. Εφαρμογή όλων των προληπτικών και συντηρητικών επανορθωτικών τεχνικών
για την αντιμετώπιση και άμεση αποκατάσταση βλαβών των σκληρών
οδοντικών ουσιών.
4. Εφαρμογή όλων των επανορθωτικών τεχνικών για την έμμεση αποκατάσταση
βλαβών των σκληρών οδοντικών ουσιών.
5. Προσθετική αποκατάσταση μεμονωμένων ελλειπόντων δοντιών.
6. Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αισθητική των δοντιών και του
χαμόγελου στα πλαίσια της συντηρητικής οδοντιατρικής.
7. Ικανότητα διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας σε
συνδυασμό με τη συνεργασία των άλλων κλινικών ειδικεύσεων της
οδοντιατρικής.
8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εκτέλεση κάθε οδοντιατρικής πράξης που
απαιτείται για την αποκατάσταση των προαναφερόμενων βλαβών.
9. Κατάκτηση ικανότητας αξιολόγησης και κριτικής προσέγγισης της κλασσικής και
σύγχρονης βιβλιογραφίας που άπτεται του αντικείμενου της ειδίκευσης.
10. Ικανότητα συγγραφής βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων με κριτική προσέγγιση
της βιβλιογραφίας.
11. Ικανότητα οργάνωσης και παρουσίασης σεμιναρίων.
12. Δυνατότητα τεκμηρίωσης και παρουσίασης κλινικών περιστατικών.
13. Εισαγωγή στην έρευνα και η εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράμματος σε
συνεργασία με κάποιο μέλος ΔΕΠ.
14. Διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών.
7.

Περιοδοντολογία (180 ΠΜ)

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί σε πτυχιούχους οδοντιάτρους η
θεωρητική γνώση και η κλινική εμπειρία για την αντιμετώπιση ασθενών με
περιοδοντικά προβλήματα οποιασδήποτε μορφής καθώς και ασθενών στους
οποίους απαιτείται η εφαρμογή οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
Στόχοι. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι
θα είναι ικανοί να:
1. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές των περιοδοντικών
νοσημάτων.
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2. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα περιοδοντικά νοσήματα σε ασθενείς οι
οποίοι πάσχουν και από γενικά νοσήματα.
3. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία συνδέονται άμεσα
και έμμεσα με το στοματογναθιαίο σύστημα, τη σύγκλειση και την Κ.Γ.Δ.
4. Καταστούν ικανοί να συνεργαστούν με ειδικούς άλλων ειδικοτήτων στην
αντιμετώπιση συνδυασμένων περιπτώσεων (Επανορθωτικής οδοντιατρικής,
Ορθοδοντικής, Ενδοδοντίας κλπ.).
5. Αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και την κλινική εμπειρία για την επιλογή,
προετοιμασία, τοποθέτηση και διατήρηση οστεοενσωματούμενων προθέσεων.
6. Καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις περιεμφυτευματικές νόσους.
7. Αποκτήσουν την ικανότητα για διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
οργανώνοντας, και διατηρώντας σύστημα επανάκλησης – επανεξέτασης του
περιοδοντικού ασθενή.
8. Αποκτήσουν ικανότητα και εμπειρία στη μελέτη και αξιολόγηση της σχετικής με
την Περιοδοντολογία βιβλιογραφίας.
9. Αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικού
πρωτοκόλλου.
10. Καταστούν ικανοί στη συγγραφή (σύνθεση και τεκμηρίωση) επιστημονικού
δοκιμίου.
11. Αποκτήσουν εμπειρία στη διδασκαλία της ειδικότητάς τους και στην
παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ενώπιον ακροατηρίου.
8.

1.
2.

3.

4.

5.

Ενδοδοντία (180 ΠΜ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση οδοντιάτρων στην
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση
ασθενών με ενδοδοντικά προβλήματα καθώς με βλάβες που απορρέουν από
τραύμα στα δόντια.
Στόχοι. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο απόφοιτος θα:
Περιγράφει τα ανατομικά και παθολογοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του υγιούς
και νοσούντος πολφικού – περιακρορριζικού ιστού.
Αναγνωρίζει τη συμπτωματολογία των νόσων του πολφού και των
περιακρορριζικών
ιστών, θα απαριθμεί τις νοσολογικές οντότητες του
στοματογναθικού συστήματος με παρόμοια συμπτωματολογία και θα προτείνει
τρόπους αντιμετώπισης.
Επιλέγει και θα χειρίζεται ευχερώς τα ενδεδειγμένα εργαλεία προκειμένου να
προβεί σε συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία απλών ή ειδικών περιπτώσεων,
καθώς και σε χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία.
Αξιολογεί
την
αποτελεσματικότητα
της
ενδοδοντικής
θεραπείας
χρησιμοποιώντας σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και θα
αναγνωρίζει εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω θεραπευτικές
ενέργειες.
Ταξινομεί τις τραυματικές βλάβες των δοντιών και θα επιλέγει την ενδεδειγμένη
μέθοδο αντιμετώπισης.
9. Προσθετική (180 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη
διατήρηση της λειτουργίας και της αισθητικής του στοματογναθικού
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συμπλέγματος και την αποκατάσταση των σκληρών και μαλθακών ιστών,
χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνητά υποκατάστατα.
Στόχοι. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με το πέρας της εκπαίδευσής του θα
πρέπει να:
1. Γνωρίζει την κλινική αποδεκτή μορφή κάθε αποκατάστασης και την επίδραση
της στο στοματογναθικό σύστημα και τους περιβάλλοντες ιστούς.
2. Αναγνωρίζει την αρτιότητα ή τα προβλήματα που εμφανίζουν οι υπάρχουσες
αποκαταστάσεις και να συνιστά την αντικατάσταση αυτών.
3. Μπορεί να διαμορφώσει σχέδιο θεραπείας το οποίο σταδιακά θα αντιμετωπίζει
την υπάρχουσα παθολογία και να προτείνει αποκαταστάσεις που θα
αντιμετωπίζουν βλάβες ή απώλειες ενδοστοματικών ιστών.
4. Μπορεί να προσαρμόζει το σχέδιο θεραπείας ανάλογα με την ηλικία, την γενική
κατάσταση υγείας και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του ασθενή.
5. Προσεγγίζει το σχέδιο θεραπείας συντηρητικά και να έχει σαν κύριο στόχο την
πρόληψη νέων βλαβών και τη μακροβιώτητα των αποκαταστάσεων που
προτείνει.
6. Μπορεί να ενημερώσει τον ασθενή με σαφήνεια για την κατάσταση της
στοματικής του υγείας και τα προτεινόμενα ή και εναλλακτικά σχέδια θεραπείας.
7. Αποκαθιστά βλάβες ή ελλείψεις των μαλθακών και σκληρών ιστών
εφαρμόζοντας βιολογικούς κανόνες επαναφέροντας και προάγοντας τις βασικές
λειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση και αισθητική
του προσώπου).
8. Γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε
αποκατάστασης.
9. Είναι ικανός να αξιολογήσει την βαρύτητα και ιδιαιτερότητα ενός περιστατικού
και να ζητήσει την συνδρομή άλλων ειδικών συμμετέχοντας ενεργά σε μέρος
της όλης θεραπείας.
10. Γνωρίζει τις αρχές της προσθετικής εμφυτευματολογίας τον ρόλο και την
χρήση των εμφυτευμάτων στη σύγχρονη κλινική οδοντιατρική.
11. Μπορεί να καθοδηγεί και να συνεργάζεται με τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και
να ελέγχει την ποιότητα των κατασκευασμένων αποκαταστάσεων.
12. Γνωρίζει τις μεθόδους κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της βιβλιογραφίας και
διαμόρφωσης της τεκμηριωμένης επιστημονικής σκέψης για να αξιολογήσει
μελλοντικές μεθόδους και υλικά.
13. Δημιουργήσει την βάση για συνεχιζόμενη εκπαίδευση σαν τρόπο επιστημονικής
εξέλιξης και προόδου.
10. Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (180 ΠΜ)
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την
αναγκαία κλινική εμπειρία για την λειτουργία και τη δυσλειτουργία του
Στοματογναθικού Συστήματος και συγχρόνως τις απαραίτητες δεξιότητες, για
την αντιμετώπιση των οξέων και χρόνιων κρανιοπροσωπικών αλγών,
διαταραχών ύπνου και συνδρόμων που αφορούν το Στοματογναθικό σύστημα
και την ευρύτερη περιοχή του.
Στόχοι του Προγράμματος
Συγκεκριμένα,
σκοπός
του
προγράμματος
εξειδίκευσης
στο
Στοματοπροσωπικό Πόνο είναι να καταστήσει ικανούς τους απόφοιτους του
προγράμματος να διαθέτουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Να διαθέτουν πλήρη γνώση της τοπογραφικής και της λειτουργικής ανατομίας
της κεφαλής, του τραχήλου, του αυχένα καθώς και της Φυσιολογίας της
Περιοχής.
Να γνωρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία και την παθολογία των ανωτέρω
ανατομικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων του Στοματογναθικού συστήματος,
της Κεφαλής και του Τραχήλου.
Να
γνωρίζουν
τα
επιδημιολογικά
δεδομένα
που
αφορούν
το
Στοματοπροσωπικό Πόνο και τις λειτουργικές διαταραχές του στοματογναθικού
συστήματος.
Να γνωρίζουν, σε βάθος, τους μηχανισμούς γένεσης και μετάδοσης γενικά του
πόνου
και να εμβαθύνουν,
ειδικά, στον Οδοντιατρικό και στον
Στοματοπροσωπικό Πόνο, με τις μορφές και την ένταση που εμφανίζεται στις
προαναφερθείσες ανατομικές περιοχές των οδοντιατρικών ασθενών αλλά και
ασθενών με νοσήματα, τα οποία μπορεί να εμπλέκονται ή να επηρεάζουν το
Στοματογναθικό σύστημα και την ευρύτερη περιοχή του.
Να είναι ικανοί να διαγνώσουν και να διαφοροδιαγνώσουν τον
Στοματοπροσωπικό πόνο από άλλες οδοντιατρικές παθήσεις ή νόσους ή
γενικότερες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν, ως
συνακόλουθο σύμπτωμα, τον Στοματοπροσωπικό Πόνο.
Να γνωρίζουν πως ακριβώς να συλλέγουν τις πληροφορίες του αναμνηστικού
και να λαμβάνουν και να αξιολογούν το ιστορικό του ασθενούς σε συνδυασμό
με την κλινική του εξέταση.
Να καταρτίζουν, με βάση τα στοιχεία από το ατομικό αναμνηστικό, το ιστορικό
και την κλινική εξέταση, τη διάγνωση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
θεραπείας.
Να εκτιμούν, με ακρίβεια, την πρόγνωση της διαταραχής του ασθενούς και να
τον ενημερώνουν με σαφήνεια για το πρόβλημά του.
Να είναι σε θέση να κατευθύνουν τον ασθενή και προς άλλες οδοντιατρικές και
ιατρικές ειδικότητες, εφόσον το πρόβλημα του
είτε εμπλέκεται
διαφοροδιαγνωστικά είτε συνυπάρχει παράλληλα με αυτές.
Να γνωρίζουν σε βάθος τη χρήση και τις παρενέργειες των φαρμακευτικών
σκευασμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του
Στοματοπροσωπικού Πόνου και των Κροταφογναθικών Διαταραχών και να
είναι σε θέση να συζητούν τη χρήση τους με άλλες ειδικότητες όπως
Ρευματολόγους,
Νευρολόγους,
Ψυχιάτρους,
Ωτορυνολαρυγγολόγους,
Στοματοπροσωπικούς Χειρούργους, Ογκολόγους, Νευροχειρούργους κλ.π.
Να είναι σε θέση να εκτιμούν επακριβώς τις περιπτώσεις ασθενών για τους
οποίους
απαιτείται χειρουργική επέμβαση είτε από την αρχή είτε ως
εναλλακτική της συντηρητικής θεραπείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να
γνωρίζουν πως να ενημερώνουν τον ασθενή με σαφήνεια, για την ανάγκη, τα
πλεονεκτήματα και τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας μη αντιστρεπτής
επέμβασης στο Στοματογναθικό Σύστημα.
Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν όλες τις θεραπευτικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του Στοματοπροσωπικού Πόνου, των
Κροταφογναθικών Διαταραχών και των Διαταραχών Ύπνου, ήτοι:
(1) Την κατασκευή, εφαρμογή, ρύθμιση και χρήση των διαφόρων τύπων
ενδοστοματικών συσκευών κατά περίπτωση. (2) Τις φυσικές μεθόδους
θεραπείας και κυρίως την κινησιοθεραπεία, την φυσικοθεραπεία και την
χειροπρακτική καθώς και τις θεραπείες οι οποίες βασίζονται στα διάφορα
ψυχολογικά σχήματα. (3) Τη θεραπευτική και ερευνητική χρησιμότητα της
ηλεκτρομυογραφίας και των Διαδερματικών Ηλεκτρικών Νευρικών Διεγέρσεων
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13.
14.
15.
16.
17.

(Tens). (4) Τη δράση που μπορεί να έχουν τα φάρμακα, τις παρενέργειες και
τη δοσολογία κατά τη φαρμακοθεραπεία. (5) Τις μεθόδους πραγματοποίησης
ενδαρθρικής
χορήγησης φαρμάκων ή ενδαρθικών πλύσεων στην
κροταφογναθική διάρθρωση. (6) Τις μεθόδους πραγματοποίησης ενδομυϊκής
χορήγησης φαρμάκων ή τοπικών αναισθητικών στους μύες του
στοματογναθικού συστήματος και της ευρύτερης περιοχής.
Να είναι σε θέση να ενημερώνονται και να διαθέτουν την ικανότητα κριτικής
αξιολόγησης της βιβλιογραφίας.
Να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες μεθοδολογίας στην έρευνα και
στατιστικής.
Να είναι ικανοί στην οργάνωση και παρουσίαση εργασιών, κλινικών
περιστατικών, εισηγήσεων, σεμιναρίων κ.λ.π.
Να έχουν τις γνώσεις και τη δυνατότητα τεκμηρίωσης των κλινικών
περιστατικών και της κατάρτισης και υλοποίησης ερευνητικών πρωτόκολλων.
Να αποκτήσουν εμπειρία στη διδασκαλία και την παρακολούθηση της κλινικής
άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών.
11. Στοματολογία (180 ΠΜ)

1.

2.

3.
4.
5.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του ΜΦ στη διερεύνηση,
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του βλεννογόνου του
στόματος, των σιελογόνων αδένων και των οστών των γνάθων,
χρησιμοποιώντας κλινικά, ακτινογραφικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα καθώς
και στοιχεία από βιοχημικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.
Στόχοι:
Η απόκτηση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή των απαραίτητων κλινικών και
εργαστηριακών γνώσεων για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση
των νοσημάτων του στόματος.
Η εμβάθυνση των γνώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή σε βιοϊατρικές
επιστήμες απαραίτητες για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των νόσων και
των σύγχρονων μοριακών τεχνικών.
Η εισαγωγή στην έρευνα και η ικανότητα οργάνωσης ερευνητικών
προγραμμάτων και σχεδιασμού ερευνητικών πρωτοκόλλων.
Η δυνατότητα από το μεταπτυχιακό φοιτητή κριτικής ανάλυσης της
βιβλιογραφίας και αξιολόγησης των ερευνητικών δεδομένων.
Η απόκτηση ικανότητας διδασκαλίας, συγγραφής και παρουσίασης
επιστημονικών εργασιών.
12. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (180 ΠΜ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η κλινική εξειδίκευση των οδοντιάτρων στο
επιστημονικό πεδίο της Διαγνωστικής μεθοδολογίας των νόσων του στόματος
και στην Ακτινοτεχνική και Ακτινοδιάγνωση των παθήσεων της
γναθοπροσωπικής χώρας.
Στόχοι του προγράμματος είναι να είναι σε θέση ο μεταπτυχιακός φοιτητής
να:
1. Κάνει την κλινική διάγνωση των παθήσεων των οστών των γνάθων, του
βλεννογόνου του στόματος, των σιελογόνων αδένων, των ιγμορίων και της
κροταφογναθικής διάρθρωσης.
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Επιλέξει τις κατάλληλες για την κάθε περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις.
Κάνει και να αξιολογήσει όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις.
Γνωρίζει και να εκτιμήσει τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.
Προχωρήσει στην διαφορική και τελική διάγνωση των παθήσεων αυτών.
Προχωρήσει μέσα από το επιστημονικό πεδίο μελέτης στην θεραπευτική τους
αντιμετώπιση.
7. Αποκτήσει γνώσεις ιατροδικαστικής του στόματος.
2.
3.
4.
5.
6.

13. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (180 ΠΜ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών
και κλινικών γνώσεων που αφορούν κυρίως στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική.
1. Θεωρητική κατάρτιση
Ολοκληρώνοντας την τριετή εκπαίδευσή του ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα
πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:
Ανατομία του προσώπου και του στόματος (οστά, μύες, αγγείωση,
νεύρωση, λειτουργίες)
2.
Βασική Παθολογία του στόματος και
3.
Διαγνωστική μεθοδολογία των νόσων του στόματος και των γνάθων.
4.
Απεικονιστικές μεθόδους των σκληρών και μαλακών ιστών της
γναθοπροσωπικής χώρας.
5.
Βασικές αρχές Χειρουργικής και
6.
Ασηψία, αντισηψία, απολύμανση, αποστείρωση- αποφυγή διασποράς
λοιμώξεων
7.
Βασικές αρχές Ιστοπαθολογίας
8.
Διαχείριση ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
9.
Διαχείριση νοσοκομειακού ασθενούς (ενήλικα και παιδιατρικού)
10.
Βασικές γνώσεις τραυματιολογίας σπλαγχνικού κρανίου, ορθογναθικής
χειρουργικής, χειρουργικής κροταφογναθικής, συγγενών ανωμαλιών,
σχιστιών και ογκολογίας κεφαλής και τραχήλου.
1.

2. Εφαρμοσμένη γνώση
Ολοκληρώνοντας την τριετή εκπαίδευσή του ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα
πρέπει να γνωρίζει και να εκτελεί με ασφάλεια τα ακόλουθα:
Απλές και χειρουργικές εξαγωγές δοντιών κάθε βαθμού δυσκολίας.
12.
Χειρουργική του εγκλείστου δοντιού
13.
Άλλες επεμβάσεις της στοματικής κοιλότητας (βιοψίες, αφαίρεση
καλοήθων όγκων, περιακρορριζική χειρουργική κ.α.).
14.
Επεμβάσεις τοποθέτησης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
15.
Επεμβάσεις προπροσθετικής χειρουργικής
16.
Επεμβάσεις προεμφυτευματικής χειρουργικής (ιστική ανάπλαση,
διατήρηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας).
11.

11

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα και
σε ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές διαθέσεις.
18.
Αντιμετώπιση οδοντοφατνιακού τραύματος.
19.
Αντιμετώπιση – διαχείριση στοματικών και γναθοπροσωπικών
φλεγμονών.
20.
Αντιμετώπιση επιπλοκών της χειρουργικής του στόματος όπως
στοματοκολπική επικοινωνία, αιμορραγία κ.α.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους συμμετέχουν
σε επεμβάσεις Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που αφορούν σε
τραυματιολογία σπλαγχνικού κρανίου, ογκολογία κεφαλής και τραχήλου,
ορθογναθικής χειρουργικής και συγγενείς ανωμαλίες – σχιστίες.
17.

14.

1.
2.
3.
4.

5.

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (180 ΠΜ)

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Οδοντιάτρων:
(α) στην αναγνώριση των οδοντιατρικών ασθενών με ειδικές ιατρικές ανάγκες.
(β) στη θεραπευτική αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών των ιατρικά
βεβαρημένων ασθενών, στο εξωτερικό ιατρείο, στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών, στους θαλάμους της Κλινικής και στο χειρουργείο. Οι ασθενείς
αυτοί αντιμετωπίζονται για το γενικό τους νόσημα σε νοσοκομείο, είτε ως
εξωτερικοί άρρωστοι είτε ως νοσηλευόμενοι, όπως ασθενείς, με αναπηρία ή
νοητική στέρηση, εγκεφαλική παράλυση, μυασθένεια, AIDS, κλπ. Επίσης,
ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, μεταμόσχευση συμπαγούς
οργάνου ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ειδικοί ασθενείς που έχουν
ανάγκη γναθοχειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και ιατροδικαστικής
γνωμάτευσης, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και το περιεχόμενο της
Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (ΦΕΚ 1781, 5 Σεπτεμβρίου 2007).
(γ) στην έρευνα της σχέσης και της επίπτωσης των ιατρικών-γενικών
νοσημάτων και της θεραπείας τους με τη στοματική υγεία.
(δ) στην κατάλληλη τροποποίηση του οδοντιατρικού σχεδίου θεραπείας
ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, την κατάσταση του ασθενούς και τη
χορηγούμενη θεραπεία σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.
Στόχοι του Προγράμματος.
Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με:
βιοϊατρικές επιστήμες, απαραίτητη για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των
νόσων και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για τη διάγνωσή τους.
τη λήψη ιατρικού ιστορικού, πραγματοποίηση συνοπτικής φυσικής εξέτασης και
αδρή διάκριση του φυσιολογικού από το παθολογικό.
τις επιπλοκές της θεραπείας των παθολογικών ασθενών στο στοματογναθικό
σύστημα και τις επιπτώσεις στο απαιτούμενο οδοντιατρικό σχέδιο θεραπείας.
τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αιματολογικές,
βιοχημεικές, μικροβιολογικές κ.α.) σε σχέση με την κλινική εικόνα του
ασθενούς.
την κλινική εικόνα, συμπτωματολογία και θεραπεία των κοινών καρδιαγγειακών
νοσημάτων και ειδικότερα της καρδιακής ανεπάρκειας, της στεφανιαίας νόσου,
του εμφράγματος, των αρρυθμιών, των βαλβιδοπαθειών, των συγγενών
καρδιοπαθειών, και της εικόνας των καρδιοχειρουργικών ασθενών σε σχέση με
τις οδοντιατρικές ανάγκες.
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6. την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων (ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
υπερήχων, δοκιμασίας κοπώσεως, σταφανιογραφίας, αιματολογικών,
βιοχημικών κ.α., στην εκτίμηση της κατάστασης του καρδιολογικού ασθενούς.
7. τα κύρια αίτια της σωματικής και νοητικής στέρησης στα παιδιά και τους
τρόπους θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
8. την κλινική εικόνα, συμπτωματολογία και θεραπεία των κοινών νοσημάτων της
παιδικής ηλικίας, όπως τα λοιμώδη και εμπύρετα νοσήματα, τα νοσήματα του
αναπνευστικού, τις αλλεργικές δερματοπάθειες, τα οξέα περιστατικά με
σπασμούς, με κρίσεις άσθματος και τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της
κακοποίησης των παιδιών
9. την προεγχειρητική αξιολόγηση και εκτίμηση (ASA) του ασθενούς και την
προετοιμασία του πριν το χειρουργείο.
10. τις σύγχρονες τεχνικές και τα φάρμακα στην αναισθησία, την χορήγηση
αναισθητικών αερίων, με έμφαση στη χορήγηση N2O, το διεγχειρητικό –
μετεγχειρητικό χειρισμό, τη χορήγηση υγρών και αίματος, την αντιμετώπιση του
οξέος πόνου και τις περιεγχειρητικές επιπλοκές της αναισθησίας.
11. τη βασική και εξειδικευμένη αναζωογόνηση.
12. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη χρήση των απλών οργάνων χειρισμού του
ασθενούς στο χειρουργείο, και ειδικά του ηλεκτροκαρδιογράφου, της
αρτηριακής πίεσης και του παλμικού οξυμέτρου και την εκτέλεση ενδοφλέβιου
καθετηριασμού, ενδοτραχιακής διασωλήνωσης, και τον αερισμό με μάσκα και
αεραγωγό.
13. τις απεικονιστικές μεθόδους των γνάθων και της στοματικής κοιλότητας.
14. την δυνατότητα πραγματοποίησης απλών επεμβάσεων σε ιατρικά
βεβαρημένους ασθενείς που αφορούν: (1) σχάση αποστήµατος, (2) απλή
εξαγωγή δοντιού (3) λήψη διαγνωστικής βιοψίας.
15.
την εισαγωγή στην έρευνα και την οργάνωση ερευνητικών
προγραμμάτων.
16. την ικανότητα αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης της βιβλιογραφίας, που έχει
σχέση με το αντικείμενο της ειδίκευσης.
17. τη ικανότητα μετάδοσης γνώσεων και την εκμάθηση του τρόπου οργάνωσης
και παρουσίασης επιστημονικών ομιλιών και της συγγραφής επιστημονικών
άρθρων.
18. την προαγωγή των βιολογικών βάσεων, της προληπτικής κατεύθυνσης, της
κοινωνικής ευαισθησίας και της έφεσης για συνεχή ενημέρωση, τα οποία
διδάχθηκε στις προπτυχιακές του σπουδές, ώστε να βελτιώσει περαιτέρω την
άσκηση του λειτουργήματός του στην κοινωνία.
19. την παρουσίαση τεκµηριωμένων κλινικών περιστατικών.
20. Επίβλεψη προπτυχιακών φοιτητών.
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το ανώτατο όργανο του ΠΜΣ στα πλαίσια του Τμήματος είναι η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ.β του Ν.
3685/2008.
Η ΓΣΕΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους εκπροσώπους
των μελών ΔΕΠ και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή. Τη ΓΣΕΣ συγκαλεί και σε αυτήν
προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος. Στη ΓΣΕΣ συμμετέχει και ο
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος
εισηγείται, κάθε φορά, τα θέματα που αφορούν το ΠΜΣ.
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Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (βαθμίδας Καθηγητή ή
Αναπληρωτή καθηγητή) εκλέγεται από την ΓΣΕΣ με διετή θητεία. (Νόμος
3685/2008 άρθρο 2 παρ.δ.)
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών πλαισιώνεται από τη Συντονιστική
Επιτροπή Μεταπτυχιακών (ΣΕ), η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη
διδακτορικών διατριβών, ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Νόμος 3685/2008
άρθρο 2 παρ.γ.)
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υπεύθυνοι ΠΜΣ ανά
ειδίκευση
(14 άτομα) με τους
αναπληρωτές τους

Συντονιστής
ΔΔ

Στη ΣΕ συζητείται κάθε θέμα που αφορά το συντονισμό λειτουργίας
του ΠΜΣ.και προτείνεται για έγκριση στη ΓΣΕΣ.
Ως υπεύθυνοι Π.Μ.Σ. ανά Ειδίκευση ορίζονται οι εκάστοτε Διευθυντές
Εργαστηρίων και Κλινικών, εκτός των περιπτώσεων που ο Διευθυντής ορίσει
άλλον υπεύθυνο από τις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο Εργαστήριο ή
Κλινική, η επιλογή γίνεται από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Επίσης, για τον κάθε υπεύθυνο Π.Μ.Σ ανά Ειδίκευση ορίζεται ένας
αναπληρωτής του, ο οποίος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη ΣΕ και επί
απουσίας του υπεύθυνου έχει και δικαίωμα ψήφου. Οι αναπληρωτές υπεύθυνοι
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και οι υπηρετούντες Λέκτορες, με ενεργό
συμμετοχή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και να έχουν τις απαιτούμενες
γνώσεις, εμπειρία και διοικητικά προσόντα.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΜΣ
1. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση τήρησης του
Eσωτερικού Kανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ σε κάθε ειδίκευση
του προγράμματος.
Παρακολουθεί και επιλύει σε συνεργασία με τους υπευθύνους του
ΠΜΣ ανά Ειδίκευση και τη Γραμματεία του Τμήματος- όλα τα
διοικητικά θέματα που προκύπτουν και αφορούν το ΠΜΣ.
Συγκαλεί τη ΣΕ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και
προεδρεύει σε αυτή.
Εισηγείται στη ΓΣΕΣ τις προτάσεις της ΣΕ προς έγκριση.
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2. Υπεύθυνος ΠΜΣ ανά Ειδίκευση
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του ΠΜΣ στην Ειδίκευσή του.
Προτείνει, σε συνεργασία με τους ΜΦ, τους επιβλέποντές τους.
Είναι υπεύθυνος για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του
Προγράμματος Ειδίκευσής του. Παρακολουθεί την πρόοδο τους,
βρίσκεται σε επαφή με τους επιβλέποντές τους.
Συμμετέχει στη ΣΕ, εισηγείται θέματα του Προγράμματος
Ειδίκευσής του και ψηφίζει για τις εισηγήσεις που κατατίθενται στη
ΓΣΕΣ για έγκριση.

3. Συντονιστής Διδακτορικού
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού που
αφορά στην εκπόνηση της ΔΔ.
Συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής των αιτούντων για έναρξη
ΔΔ.
Είναι μέλος της ΣΕ με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σε κάθε
συζήτηση.
Συνεργάζεται με το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς
και με τους επιβλέποντες καθηγητές των ΥΔ για την αξιολόγηση
της πορείας τους.
Εισηγείται στη ΣΕ θέματα που αφορούν τη διαδικασία των ΔΔ
καθώς και θέματα πορείας των ΥΔ.
5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) ανά ειδίκευση για κάθε
ακαδημαϊκό έτος, καθορίζεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου
υπεύθυνου Π.Μ.Σ ανά Ειδίκευση στη ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ. Το σύνολο
των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο
για το σύνολο των ειδικεύσεων σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά
ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην
αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, περίπου.
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, με αναγνώριση αντιστοιχίας και
ισοτιμίας του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ, συναφών με την Οδοντιατρική γνωστικών
αντικειμένων, για τα ΠΜΣ της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας
Στόματος και Οδοντιατρικών Βιοϋλικών.
3. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 114, Τεύχος Α).
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του
Π.Μ.Σ. της Οδοντιατρικής, που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των
σπουδών τους (δηλ. στο 4ο ή 6ο εξάμηνο σπουδών). Η αίτηση αυτών θα
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υπόκειται σε κρίση από το πρόγραμμα ειδίκευσης υπό την προϋπόθεση
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους έως την
ημέρα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Αίτηση του υποψήφιου, όπου αναγράφονται, κατά σειρά προτίμησης,
δύο, κατά μέγιστο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης.
2. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
(αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής πρέπει να είναι
μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από το Υπουργείο
Εξωτερικών ή από δικηγόρο).
3. Αναλυτική βαθμολογία (αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο της
αλλοδαπής πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και
επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο).
4. Ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών που έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό.
5. Βιογραφικό σημείωμα.
6. Για αλλοδαπούς υποψηφίους είναι απαιραίτητο το πιστοποιητικό
ελληνομάθειας και η ισοτιμία του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
7. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
8. Πιστοποιητικά από τυχόν μεταπτυχιακή ή ερευνητική δραστηριότητα,
όπως ανακοινώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά.
9. Τυχόν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από άλλο πρόγραμμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
του.
8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα κριτήρια
επιλογής, σύμφωνα με τον Ν. 3685/ 2008 άρθρο 4 παρ. 1α τα οποία είναι:
1. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ ο
βαθμός πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος με βαθμό πτυχίου «Καλώς» όταν η
μετά τη λήψη του πτυχίου δραστηριότητα του υποψηφίου κριθεί ως
ιδιαίτερα ικανοποιητική από την Επιτροπή Επιλογής.
2. Οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα που
έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
3. Η επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία, αν προβλέπεται
από το Πρόγραμμα Σπουδών.
4. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
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Συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τη ΓΣΕΣ του
Τμήματος, κοινά για όλες τις ειδικεύσεις:
1. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για όλους τους υποψηφίους και η
γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, η
οποία ελέγχεται από τα υποβαλλόμενα εγκεκριμένα από δημόσιο
φορέα πιστοποιητικά και από εξετάσεις που επικεντρώνονται σε
οδοντιατρικά θέματα και οδοντιατρική ορολογία.
2. Συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή αξιολόγησης της
Ειδίκευσης.
Επιπλέον συμπληρωματικά κριτήρια ανά Ειδίκευση σύμφωνα με
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος:
1. Ορθοδοντική
-Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής
2. Παιδοδοντιατρική
-Γραπτές εξετάσεις στο περιεχόμενο του μαθήματος
«Παιδοδοντιατρική Ι & ΙΙ»
-Εργαστηριακές εξετάσεις (παρασκευή κοιλοτήτων σε
πλαστικά νεογιλά δόντια και παρασκευή πλαστικού νεογιλού
δοντιού για τοποθέτηση ανοξείδωτης στεφάνης)
-Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
3. Οδοντική Χειρουργική
-Κλινικές δεξιότητες
-Διδακτική δράση στην Οδοντική Χειρουργική
4. Ενδοδοντία
-Αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων του υποψηφίου που
ελέγχονται με γραπτή εξέταση στα θέματα της Ενδοδοντίας
-Αξιολόγηση των κλινικών δεξιοτήτων του υποψηφίου με τη
διαδικασία της πρακτικής εξέτασης σε ένα πολύρριζο φυσικό
δόντι
-Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον
2 χρόνια άσκησης της γενικής οδοντιατρικής. Στους άρρενες
υποψηφίους υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής
τους θητείας εφόσον είχαν την ειδικότητα του οπλίτη
οδοντιάτρου.
5. Προσθετική
-Γραπτές εξετάσεις στην Ακίνητη, στην Κινητή, στα Υλικά,
στα Αγγλικά
-Προφορικές εξετάσεις στην Ακίνητη, στην Κινητή, στα Υλικά
-Πρακτικές εξετάσεις στην Ακίνητη και στην Κινητή
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6. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
-Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Διαγνωστικής και
Ακτινολογίας του Στόματος
7. Στοματολογία
-Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Στοματολογίας
8. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
-Γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή
θεωρητική κατάρτιση στα παρακάτω θέματα: Ανατομική
σπλαγχνικού κρανίου. Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενή. Ο
ασθενής με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό στο Οδοντιατρείο.
Ο χειρουργικός ασθενής με συστηματικές νόσους και
καταστάσεις
που
απαιτούν
ειδική
αντιμετώπιση.
Αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών προβλημάτων στο
οδοντιατρείο
και
βασική
υποστήριξη
της
ζωής.
Αποστείρωση, απολύμανση, αντισηψία. Βασικές αρχές
χειρουργικής τεχνικής. Τοπική αναισθησία. Απλή και
χειρουργική εξαγωγή δοντιών. Χειρουργική αφαίρεση
εγκλείστων
δοντιών.
Ακρορριζεκτομή.
Αποκάλυψη
εγκλείστων
δοντιών
με
ορθοδοντικούς
λόγους.
Επανεμφύτευση- μεταμόσχευση δοντιών. Προπροσθετική
χειρουργική. Βασική εμφυτευματολογία. Ταξινόμηση και
χειρουργική θεραπεία κύστεων των γνάθων. Απόστημα
οδοντικής αιτιολογίας, ανατομικοί χώροι επέκτασής του.
Ογκολογία στόματος
Η επιλογή γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ
και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με την
παρ. 2, αρθ.4 του Ν.3685/2008.
Η Γραμματεία αναρτά τον πίνακα επιτυχόντων στην ιστοσελίδα της
Σχολής και ανακοινώνει την προθεσμία εγγραφής τους.
Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγέντος υποψηφίου, τη θέση
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.
9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί ΠΜΣ, που απονέμει
ΜΔΕ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ύστερα από πρόταση της ΣΕ ένα μέλος ΔΕΠ
ως επιβλέπων. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του
μεταπτυχιακού
φοιτητή.
Ερευνητές
αναγνωρισμένων
ερυνητικών
ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλα μέλη
ΔΕΠ ή ΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού
φοιτητή. Σε περίπτωση που ο Επιβλέποντας της ΜΔΕ είναι διαφορετικός
από τον Επιβλέποντα του ΠΜΣ, ο Επιβλέποντας της ΜΔΕ ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ μετά από πρόταση του Υπεύθυνου του ΠΜΣ. Ο Επιβλέπων
Καθηγητής πρέπει να ορίζεται εντός του 2 ου εξαμήνου σπουδών των
πρωτοετών ΜΦ.
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Υποχρεώσεις επιβλέποντα Καθηγητή
Παρακολουθεί την τήρηση του προγράμματος σπουδών από τον
μεταπτυχιακό φοιτητή ευθύνης του καθώς και τις επιδόσεις του στις
διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Επιλύει σε συνεργασία με τους διάφορους υπεύθυνους τα όποια
προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης του ΜΦ.
Συμβουλεύει και κατευθύνει το ΜΦ σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών του.
Διερευνά τη δυνατότητα εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης της
έρευνας του ΜΦ.
Δύναται να επιβλέπει την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ο
μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες εκ του
Προγράμματος πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αναφέρονται στο ΦΕΚ,
ανάλογα με το ΠΜΣ το οποίο παρακολουθεί. Το πρόγραμμα οργανώνεται με
βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ
με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η
παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η
προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε
60 ΠΜ, ανα εξάμηνο σε 30 ΠΜ και ανα τρίμηνο σε 20 ΠΜ. Αρμόδια για την
αντιστοίχηση του φόρτου εργασίας ανα μάθημα είναι τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:
α. Γενικά Μαθήματα
1. Βασικές αρχές έρευνας
2. Βιοστατιστική
3. Μοριακή Βιολογία
4. Βιολογία Στόματος Ι
5. Βιολογία Στόματος ΙΙ
6. Κλινική Στοματολογία
7. Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική
8. Ανατομία Κεφαλής -Τραχήλου
9. Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική
10. Σύγκλειση
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Από τα Γενικά Μαθήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ειδικεύσεων
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα «Βασικές αρχές
έρευνας» και «Βιοστατιστική». Από τα υπόλοιπα Γενικά Μαθήματα η κάθε
ειδίκευση καθορίζει αυτά που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμά της και τα οποία
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
β. Μαθήματα Ειδίκευσης: τα Μαθήματα Ειδίκευσης καθορίζονται από
το πρόγραμμα της κάθε ειδίκευσης και είναι υποχρεωτικής
παρακολούθησης για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις
ειδικεύσεις της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας Στόματος και των
Οδοντιατρικών Βιοϋλικών απαιτούνται 120 ΠΜ.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ στις ειδικεύσεις της Ορθοδοντικής,
Παιδοδοντιατρικής, Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας,
Προσθετικής, Στοματολογίας, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος,
Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής και Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής απαιτούνται 180 ΠΜ.
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται, σε όλα τα μαθήματα, με
διάφορους τρόπους (εξετάσεις με ανάπτυξη θεμάτων ή πολλαπλής επιλογής,
εκπόνηση εργασιών, δημοσιεύσεις κλπ.). Η απόφαση για τον τρόπο εξέτασης
κάθε μαθήματος είναι αρμοδιότητα του υπευθύνου του μαθήματος. Ο
υπεύθυνος του μαθήματος αποστέλλει στη Γραμματεία τη βαθμολογική
κατάσταση, μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία εξέτασης του
μαθήματος.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής περατώνει επιτυχώς ένα μάθημα – ώστε να του
καταχωρηθούν οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες- όταν λαμβάνει βαθμό 7 και
άνω, σε κλίμακα 0-10 και συγχρόνως δεν έχει απουσιάσει άνω του 20% των
διδακτικών ωρών του μαθήματος. Αν δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή
βαθμολογηθεί με βαθμό 5 ή 6 θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, χωρίς να είναι
υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος.
Αν βαθμολογηθεί με βαθμό από 0 εως και 4 ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει και πάλι το μάθημα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και να
επαναξιολογηθεί.
Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, δεύτερη αποτυχημένη εξέταση
ή δεύτερη μη προσέλευση στις εξετάσεις, συνιστά αιτία διαγραφής του ΜΦ
από το ΠΜΣ, η οποία θα πρέπει να γίνει με πρόταση του υπεύθυνου του ΠΜΣ
της ειδίκευσης στη ΣΕ, συζήτηση και επικύρωση της απόφασης από τη ΓΣΕΣ.

12. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ημεδαπής και
επίσης μπορούν να διδάσκουν στο ΠΜΣ συνταξιούχοι καθηγητές, εντεταλμένοι
διδασκαλίας, επισκέπτες καθηγητές που να είναι κάτοχοι διδακτορικού
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διπλώματος, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με επαρκή
συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους
με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποκλειστική απασχόληση μέλους ΔΕΠ
στο ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Ν.3685/2008.
Η ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη γίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση
της ΓΣ του τομέα ανά ακαδημαϊκό έτος.
13. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι
ερευνητικό (πειραματική μελέτη, κλινική μελέτη, μελέτη περιπτώσεων,
επιδημιολογική μελέτη, συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση) και συναφές
με το γνωστικό πεδίο των μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής για να αποκτήσει τις 10 ΠΜ από την εκπόνηση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει αφού συγγράψει την
εργασία του να την καταθέσει με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η
αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Επιβλέποντα της ΜΔΕ ότι
έχει διαβάσει και εγκρίνει την εργασία, όπως κατατίθεται.
Για την εξέταση της ΜΔΕ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή
ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Τα μέλη ορίζονται μετά από πρόταση του Υπεύθυνου του ΠΜΣ.
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο
με το γνωστικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
Γραμματεία αποστέλει έγγραφο ορισμού της τριμελούς επιτροπής με ένα
αντίγραφο της ΜΔΕ και ένα δελτίο αξιολόγησης σε κάθε μέλος. Στη συνέχεια, ο
επιβλέπων σε συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής ορίζει την ημερομηνία της
δημόσιας παρουσίασης της ΜΔΕ και την ανακοινώνει έγκαιρα σε όλα τα
Εργαστήρια και Κλινικές του Τμήματος. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής αναπτύσσει
δημόσια τη ΜΔΕ του ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.
Κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής συμπληρώνει το δελτίο αξιολόγησης
της ΜΔΕ. Στην περίπτωση που οι προτεινόμενες διορθώσεις είναι τέτοιας
έκτασης που δεν επιτρέπουν την έγκριση της ΜΔΕ, ο ΜΦ ενημερώνεται
έγγραφα γι’ αυτές από τον Επιβλέποντά του και αναλαμβάνει την ευθύνη να τις
υλοποιήσει, εντός έξι (6) μηνών. Τον έλεγχο της διαδικασίας υλοποίησης
αναλαμβάνει η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της ΜΔΕ, η οποία υπογράφει το
σχετικό έγγραφο υποβολής του νέου, τελικού κειμένου της ΜΔΕ στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Κάθε ΜΔΕ που είναι γραμμένη στα ελληνικά θα πρέπει να περιλαμβάνει μια
περίληψη της εργασίας στα αγγλικά (ή μια ελληνική περίληψη αν η ΜΔΕ είναι
γραμμένη στα αγγλικά) τουλάχιστον 1000 λέξεων, η οποία να περιλαμβάνει το
αντικείμενο της εργασίας, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα
που προέκυψαν.
Με απόφαση της ΓΣΕΣ (συνεδρίαση 23.04.2013) του Τμήματος, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έντυπο και
ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της ΜΔΕ, καθώς και μια έντυπη δήλωση
συνοδευόμενη από αντίγραφο της εργασίας ή περίληψη αυτής σε ψηφιακό
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μέσο προκειμένου να αναρτηθεί στη βάση δεδομένων «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
"Γκρίζας Βιβλιογραφίας"» του Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ορίζεται:
Α) σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τις ειδικεύσεις της
Κοινωνικής Οδοντιατρικής, της Βιολογίας Στόματος και των Οδοντιατρικών
Βιοϋλικών και
Β) σε έξι (6) εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τις ειδικεύσεις: Ορθοδοντική,
Παιδοδοντιατρική, Οδοντική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία,
Προσθετική, Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου, Στοματολογία,
Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και
Νοσοκομειακή Οδοντιατρική.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμά του μέσα
στη χρονική διάρκεια σπουδών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να
καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα παράτασης χρόνου για ολοκλήρωση των
σπουδών του, συνυπογραφόμενο από τον επιβλέποντά του.
Ο μέγιστος χρόνος της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2)
εξάμηνα για τις διετείς ειδικεύσεις και τα τρία (3) για τις τριετείς, η οποία
εγκρίνεται από τη ΣΕ, με εξουσιοδότηση της ΓΣΕΣ.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο ΜΦ υποβάλει εκ νέου αίτηση για παράταση για
κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ζητήσει με αίτησή του και να λάβει
αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες, βάσει του Ν.3685 / 2008, αρθ.
6, παρ.1ε., η οποία προτείνεται από τη ΣΕ και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ.
15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να:
1. παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς. Για κάθε μάθημα οι ΜΦ
θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ΠΜ που προβλέπονται από την
υπουργική απόφαση.
2. ενημερώνουν τη Γραμματεία για τις διευθύνσεις κατοικίας και τους
αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας τους, καθώς και για αλλαγή
της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου τους κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Η αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στη
Γραμματεία του Τμήματος.
3. ενημερώνονται για την έναρξη / λήξη του εξαμήνου, την περίοδο
εγγραφής και πληρωμής των διδάκτρων, την έναρξη των
μαθημάτων και οποιαδήποτε πρόσκληση ή αλλαγή από την
ιστοσελίδα του Τμήματος (www.dent.uoa.gr/ Μεταπτυχιακές
Σπουδές/ Ανακοινώσεις). Επίσης, από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
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της ειδίκευσής τους για εσωτερικά θέματα του προγράμματός
τους.
4. καταβάλουν δίδακτρα με τους όρους που αναλύονται παρακάτω.
5. συμμορφώνονται απόλυτα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του ΠΜΣ και να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με
τον επιβλέποντά τους.
6. συνεπικουρούν στην προπτυχιακή εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας
το έργο, που τους ανατίθεται κάθε φορά, μετά την περάτωση του
1ου έτους σπουδών τους.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να:
1. συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του προγράμματος ειδίκευσης
τους για την επιλογή του επιβλέποντά τους.
2. ζητήσουν από τη ΣΕ, με αιτιολογημένο έγγραφο τους, την
αλλαγή του επιβλέποντα τους, όπου αποδεδειγμένα υπάρχει
πρόβλημα.
3. λαμβάνουν δάνεια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
(Νόμος 2413, αρθ. 43, παρ. 8).
4. προσλαμβάνονται με ωριαία αντιμισθία (όταν υπάρχει
πίστωση από το Πανεπιστήμιο).
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 28, παρ.7 του Ν.2083/92 και του άρθρου 15
παρ.1 του Ν.2327/95, «Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορεί να προσλαμβάνονται από
τα ΑΕΙ με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των
φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία
εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων».
Οι σχετικές πιστώσεις δίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο
Παιδείας σε κάθε ΑΕΙ. Το Πρυτανικό Συμβούλιο διανέμει τις ώρες απασχόλησης σε
κάθε Τμήμα αφού λάβει υπόψιν τις προτάσεις τους.
Η αποζημίωση των ΜΦ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΓΣΕΣ.

5. λαμβάνουν Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(μετά από ενημέρωση του ΙΚΥ) και από τα Κληροδοτήματα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. λαμβάνουν ακαδημαϊκή ταυτότητα με ισχύ όση και η κανονική
διάρκεια σπουδών τους.
7. λαμβάνουν βιβλιάριο ασθενείας με ισχύ όση η κανονική
χρονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ
αυτής για κάθε πρόγραμμα (δύο εξάμηνα για τις διετείς
ειδικεύσεις και τρία εξάμηνα για τις τριετείς) (Π.Δ. 327/83).
8. Ως μέλος ερευνητικών ομάδων χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων.
16. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ δύναται να προβεί σε διαγραφή ΜΦ
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όταν ο ΜΦ έχει ξεπεράσει το μέγιστο χρόνο παράτασης που
προβλέπεται για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, στον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό.
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2. Όταν καθυστερεί πάνω από δύο εξάμηνα την καταβολή των
διδάκτρων.
3. Όταν αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στην εξέταση ενός ή
περισσότερων μαθημάτων δύο φορές και πάνω.
4. Όταν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες των
μελών ΔΕΠ που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευσή του.
17. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα στην
αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών (ενημερώνονται για την ακριβή προθεσμία
με ανακοίνωση της Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος), όπως αυτά
έχουν οριστεί από τη ΓΣΕΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής τους.
Αλλαγές διδάκτρων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης του
μεταπτυχιακού φοιτητή δεν ισχύουν για τους εν ενεργεία φοιτητές.
Εξαιρούνται αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής φοίτησης.
Όταν επανέλθουν θα ενταχθούν στο καθεστώς των διδάκτρων που θα
ισχύουν κατά το εξάμηνο της επανεγγραφής τους.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA
BANK στον αριθμό λογαριασμού 802002001000227 με επωνυμία
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και ο
μεταπτυχιακός φοιτητής προσκομίζει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το καταθετήριο στην
Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να του εκδοθεί εξοφλητική απόδειξη
και να ενημερωθεί ο φάκελός του.
Η ΓΣΕΣ μπορεί με απόφασή της να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα.
18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Μετά την επιτυχή περάτωση όλων των υποχρεώσεων του ΜΦ, όπως ορίζονται
α) το ΦΕΚ 1843 /2014 αναδιοργάνωσης του Π.Μ.Σ, β) τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι
περάτωσε τις σπουδές του και του απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος σε ειδική τελετή απονομής.
Ως ημερομηνία λήξης των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρείται η
ημέρα έγκρισης της Μεταπτυχιακής Διπλωμκατικής Εργασίας από τη
Συντονιστική Επιτροπή με την προϋπόθεση ότι έχει περατώσει επιτυχώς όλα
τα μαθήματα. Σε περίπτωση που εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία από τη Συντονιστική Επιτροπή αλλά ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ως την ημερομηνία λήξης των
σπουδών θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου βαθμού του.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν καλύπτεται από τον παρόντα
εσωτερικό κανονισμό, αποφασίζει η ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.

24

