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Σκοπός

Σκοπός των τμημάτων είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση προβλημάτων της οδοντοστοιχίας, της
στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα και τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές εκτός από
θεωρητικά μαθήματα παρακολουθούν εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα
τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια από το Υπουργείο Υγείας. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς
ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νοσοκομεία, σε κλινικές,
κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σε δικό τους Οδοντιατρείο), με την
επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητας τους. Τομείς-Ειδικότητες Δια νόμου αναγνωρίζονται 2 ειδικότητες: Α. Ορθοδοντικής Β. Γναθοχειρουργικής.
Ταυτόχρονα υφίστανται οι εξειδικεύσεις με τίτλους σπουδών αλλοδαπής και ημεδαπής της: Προσθετολογίας, Ενδοδοντίας, Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικών
Βιοϋλικών, Παιδοδοντίας, Στοματολογίας, Ακτινολογίας, κ.ά.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τον κάθε φοιτητή Οδοντιατρικής έτσι ώστε όταν τελειώσει να έχει, εκτός από τις απαραίτητες
επιστημονικές γνώσεις και εφόδια για την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, τα παρακάτω 4 χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τις γνώσεις
του και τον κάνουν έναν ολοκληρωμένο επιστήμονα έτοιμο να ασκήσει το λειτούργημα του στην κοινωνία. 
Τα 4 αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του απόφοιτου της Οδοντιατρικής, πρέπει να είναι: 
Βιολογικές βάσεις
Προληπτική κατεύθυνση 
Κοινωνική ευαισθησία 
Έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση

Μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες:

Μαθήματα Βασικών Επιστημών 
Ιατροβιολογικά και Ιατρικά μαθήματα 
Ειδικά Οδοντιατρικά μαθήματα
Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Βασικών Επιστημών



Ιατρική Χημεία 
Ιατρική Φυσική 
Γενική Βιολογία - Γενετική

Ιατροβιολογικά και Ιατρικά μαθήματα

Περιγραφική Ανατομική 
Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία 
Φυσιολογία 
Βιοχημεία 
Φαρμακολογία 
Βιοστατιστική 
Επιδημιολογία και Προληπτική Ιατρική 
Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία
Παθολογική Ανατομική 
Ειδική Νοσολογία 
Ωτορρινολαρυγγολογία

Ειδικά Οδοντιατρικά μαθήματα

1ος Τομέας:

Ορθοδοντική Ι, ΙΙ 
Παιδοδοντία Ι, ΙΙ 
Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Κοινωνική Οδοντιατρική 
Προληπτική Οδοντιατρική 
Κοινωνική Οδοντιατρική

2ος Τομέας:

Οδοντική Χειρουργική Ι, ΙΙ 
Ενδοδοντία Ι, ΙΙ 
Περιοδοντολογία Ι, ΙΙ 
Παθολογία των Σκληρών Οδοντικών Ουσιών 
Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση

3ος Τομέας:

Ακίνητη Προσθετική Ι, ΙΙ 
Κινητή Προσθετική Ι, ΙΙ 
Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 
Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

4ος Τομέας:

Διαγνωστική και Ακτινολογία Ι, ΙΙ 



Στοματολογία Ι, ΙΙ 
Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι, ΙΙ 
Οδοντιατρική Αναισθησία 
Στοματική Χειρουργική Ι, ΙΙ 
Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

Μαθήματα Επιλογής

Εισαγωγή στην Πληροφορική
Οδοντιατρική Πληροφορική
Οργάνωση και Διαχείριση Ιατρείου 
Ακτίνες Laser στην Οδοντιατρική 
Γηροδοντιατρική 
Πρακτική Άσκηση

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προκειμένου ο φοιτητής του 7ου εξαμήνου να κάνει έναρξη της κλινικής του άσκησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση του στο
αντίστοιχο μάθημα που χαρακτηρίζεται σαν προαπαιτούμενο. 
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι:

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος του 3ου εξαμήνου για το αντίστοιχο μάθημα του 8ου εξαμήνου.

Οδοντιατρική Αναισθησία του 5ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση γενικά, που αρχίζει στο 7ο εξάμηνο.

Ορθοδοντική Ι του 4ου εξαμήνου για την Ορθοδοντική ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Οδοντική Χειρουργική Ι του 5ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Οδοντική Χειρουργική ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Περιοδοντολογία Ι του 5ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Περιοδοντολογία ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Κινητή Προσθετική Ι του 5ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Κινητή Προσθετική ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Ακίνητη Προσθετική Ι του 6ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Ακίνητη Προσθετική ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Στοματική Χειρουργική Ι του 6ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στη Στοματική Χειρουργική ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Ενδοδοντία Ι του 5ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Ενδοδοντία ΙΙ του 7ου εξαμήνου.

Παιδοδοντιατρική Ι του 7ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στην Παιδοδοντιατρική ΙΙ του 9ου εξαμήνου.

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι του 8ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ του 9ου εξαμήνου.

Στοματολογία Ι του 7ου και 8ου εξαμήνου για την κλινική άσκηση στη Στοματολογία ΙΙ του 9ου εξαμήνου.

Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ)

Εργαστήρια: 
Ακίνητη Προσθετική, Ενδοδοντία, Κινητή Προσθετική, Οδοντική Χειρουργική, Περιοδοντολογία



Γενικά:

Ο φοιτητής μετά την περάτωση της κλινικής άσκησης των επιμέρους Εργαστηρίων του 4ου έτους σπουδών (7ο και 8ο εξάμηνο), συνεχίζει στο 5ο έτος (9ο
και 10ο εξάμηνο) την άσκηση του στην Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών. Στην κλινική αυτή ασκείται συγχρόνως - χρησιμοποιώντας την ίδια
οδοντιατρική έδρα και τις ίδιες ώρες - στην Ακίνητη Προσθετική, Ενδοδοντία, Κινητή Προσθετική, Οδοντική Χειρουργική και Περιοδοντολογία,
αντιμετωπίζοντας ο ίδιος φοιτητής, το σύνολο των οδοντιατρικών προβλημάτων κάθε ασθενή. Η κλινική αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό
έτος 1999-2000 και θεωρείται μια σημαντική εκπαιδευτική τομή στο πρόγραμμα των οδοντιατρικών σπουδών.

Εκπαιδευτικός σκοπός:

Να μπορούν οι φοιτητές να αντιμετωπίζουν συνολικά τα οδοντιατρικά προβλήματα του ασθενή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Μετά την περάτωση της κλινικής άσκησης του 4ου έτους σπουδών, ο φοιτητής έχει λάβει τη βασική του εκπαίδευση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
της οδοντιατρικής επιστήμης. Έτσι, ο βασικός στόχος άσκησής του στην Κ.Σ.Α.Α. εστιάζεται στην ταυτόχρονη, συνδυασμένη αντιμετώπιση όλων των
μεμονωμένων οδοντιατρικών προβλημάτων του κάθε ασθενή. Οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

Σωστή λήψη γενικού και οδοντιατρικού ιστορικού 
Ολοκληρωμένη κλινική και ακτινογραφική εξέταση 
Σωστή διαγνωστική μεθοδολογία 
Διαμόρφωση συνολικού σχεδίου θεραπείας καθώς και εναλλακτικών λύσεων 
Σωστή υλοποίηση σχεδίου θεραπείας 
Ψυχολογική και οικονομική διαχείριση του ασθενή 
Οργάνωση χρόνου εργασίας σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές ενός ιδιωτικού ιατρείου 
Διαχείριση σχέσεων με τρίτους (π.χ. οδοντοτεχνίτες) 
Συνειδητοποίηση αξίας ατομικών ορίων επαγγελματικής δράσης 
Τρόπος λειτουργίας:

Η Κ.Σ.Α.Α. πραγματοποιείται στους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής και στις ώρες 8:00 π.μ. -
12:30 μ.μ., από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
Οι φοιτητές του έτους χωρίζονται σε οκτώ ισάριθμες ομάδες. Σε κάθε τέτοια ομάδα ένα μέλος ΔΕΠ τίθεται ως συντονιστής και πλαισιώνεται από προσωπικό
των εργαστηρίων που συμμετέχουν στην Κ.Σ.Α.Α.
Η εξεύρεση ασθενών και η χρέωσή τους στους φοιτητές γίνεται από τους συντονιστές των ομάδων. Η εξέταση του ασθενή και η διαμόρφωση του/των
σχεδίων θεραπείας πραγματοποιείται με τη συνεργασία του φοιτητή με όλα τα μέλη προσωπικού της ομάδας του.
Η υποστήριξη της Κ.Σ.Α.Α γίνεται από τις εργαλειοδοσίες των δύο κλινικών καθώς και από κεντρική γραμματεία της Κ.Σ.Α.Α (3ος όροφος παλαιού κτιρίου).
Παράλληλα, στα πλαίσια της Κ.Σ.Α.Α πραγματοποιείται κύκλος σεμιναρίων (9ο και 10ο εξάμηνο) προσαρμοσμένος στην κλινική ύλη της Κ.Σ.Α.Α

Κριτήρια έναρξης και περάτωσης της Κ.Σ.Α.Α.:

Στην Κ.Σ.Α.Α εντάσσονται όσοι φοιτητές περάτωσαν με επιτυχία την κλινική άσκηση του 4ου έτους σπουδών (7ο και 8ο εξάμηνο) στα Εργαστήρια που
συμμετέχουν στην Κ.Σ.Α.Α. 
Η περάτωση της Κ.Σ.Α.Α. κάθε φοιτητή αποφασίζεται συλλογικά από το συντονιστή και τα μέλη της ομάδας, συνεκτιμώντας τον αριθμό των ασθενών που
έχει αντιμετωπίσει, το ποσοτικό και ποιοτικό του έργο. 
Η περάτωση της Κ.Σ.Α.Α εξασφαλίζει στο φοιτητή και δικαίωμα συμμετοχής στις πτυχιακές εξετάσεις των Εργαστηρίων που συμμετέχουν στην Κ.Σ.Α.Α. 


