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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Τροποποίηση της αρ. 3771/18/ΓΠ/7-3-2018 (ΦΕΚ
910/τ.Β΄/15-3-2018) απόφαση της Συγκλήτου
«Εσωτερικό σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32096
(1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2994/18-6-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/
2018 και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά

Αρ. Φύλλου 3114

θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
400/18-4-2019).
7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 24124/29-5-2019 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με
αριθμό 13/28-5-2019).
8. Την με αριθμό 108823/Ζ1/4-7-2019 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».
9. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/
23-1-2015 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη μετά την επανάληψη της διαδικασίας
σε συμμόρφωση της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ).
10. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
11. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
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λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β' του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους».
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει
την 31η Αυγούστου 2019.
13. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Έγκριση της αριθμ.
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού
της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
14. Την αριθμ. 967/11-9-2018 (ΦΕΚ 4094/τ.Β΄/19-9-2018)
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Έγκριση της 886/10-9-2018 πράξης του
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
περί «Τροποποίησης της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης
του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.),
περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού
της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» που είχε εγκριθεί
με την αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015)
απόφαση του Συμβουλίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη
με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) και του άρθρου 17
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο: Τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
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«Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικεύσεις και
εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
Προσθετικής.
1) Ειδίκευση «Προσθετική»: αφορά στην ανάπτυξη,
εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων
αποκατάστασης με ακίνητες, κινητές και σύνθετες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, με προσθετικές
επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων
των ηλικιών, την κλινική Φυσιολογία και Παθολογία του
στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, τις Κροταφογναθικές Διαταραχές και τα Υλικά αναπλαστικών,
αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών καθώς
και την ανάπλαση οδοντικών, στοματικών και κρανιοπροσωπικών ελλειμμάτων με βάση τις αρχές της Ιστοτεχνολογίας, Γενετικής Μηχανικής, Βιοπληροφορικής, Βιοδιαγνωστικής, Εμβιοθεραπευτικής και Εμβιομιμητικής.
2) Ειδίκευση «Προσθετική Εφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»: αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης
με ακίνητες, κινητές και σύνθετες επιεμφυτευματικές
αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών, τη σύγκλειση, τις Κροταφογναθικές Διαταραχές και τα Υλικά
αναπλαστικών και αποκαταστατικών εφαρμογών.
3) Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία»: αφορά στην προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης στην
Οδοντοτεχνική που να πληροί διεθνή κριτήρια και προδιαγραφές όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές στην
Οδοντοτεχνική κατά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών, την εκπαίδευση των Μ.Φ. στις σύγχρονες τεχνολογίες της ψηφιακής αποτύπωσης, της ψηφιακής σχεδίασης και της ψηφιακής κατασκευής των προσθετικών
αποκαταστάσεων, την εκπαίδευση του Οδοντοτεχνίτη
σε κλινικό περιβάλλον με αμεσότητα συνεργασίας με
τον θεράποντα Προσθετολόγο.
Σκοπός: το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» με τις επιμέρους ειδικεύσεις του,
αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη
της έρευνας καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού
επιπέδου στους τομείς των ανωτέρω εξειδικεύσεων
καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της
Προσθετικής Οδοντιατρικής, Προσθετικής Εμφυτευματολογίας και της Οδοντικής Τεχνολογίας. Ειδικότερα για
την ειδίκευση της «Οδοντικής Τεχνολογίας» του Π.Μ.Σ.
«Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
έχουν κύριο σκοπό:
• Απόκτηση από τους Οδοντοτεχνίτες αλλά και τους
Οδοντιάτρους που το επιθυμούν υψηλού επιπέδου εργαστηριακών δεξιοτήτων στην Οδοντοτεχνική αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει και εμπεδώσει την γνώση
των υλικών που χρησιμοποιούνται στην προσθετική, των
βιουλικών και της εμβιομηχανικής, και της φυσιολογίας
του στοματογναθικού συστήματος. Η αμεσότητα στη
συνεργασία μεταξύ του οδοντοτεχνίτη και του κλινικού
προσθετολόγου στην διάγνωση και τον σχεδιασμό της
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θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή με ανάγκη
προσθετικών αποκαταστάσεων θα είναι οι κεντρικοί
άξονες εκπαίδευσης των Μ.Φ. του Προγράμματος.
• Δημιουργία ενός δεύτερου πόλου οδοντοτεχνικής
εκπαίδευσης στην Βόρειο Ελλάδα εκτός από την υπάρχουσα εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(πρώην ΤΕΙ Αθηνών).
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής
Οδοντιατρικής» στις εξής ειδικεύσεις:
1. Προσθετική.
2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο και
3. Οδοντική Τεχνολογία.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν
δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη
και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την
ειδίκευση «Προσθετική» είναι: α)πτυχιούχοι Τμημάτων
Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και
Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» είναι: α)πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον
ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της
αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(Α΄80) και γ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1
του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 34
εδάφιο 1 της παρ. 1) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος, εφόσον υπηρετούν
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η
Προσθετική ως γνωστικό αντικείμενο είναι συναφής με
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν
δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη
και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την
ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» είναι: α) απόφοιτοι
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής β) πτυχιούχοι ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον
ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της
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αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(Α΄ 80).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., εφόσον
υπηρετούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η Προσθετική, ως γνωστικό αντικείμενο, είναι
συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και
Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος
Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για την ειδίκευση «Προσθετική» ο ελάχιστος χρόνος
ολοκλήρωσης των σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και
β) Για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία
για το γενικό οδοντίατρο» και «Οδοντική Τεχνολογία», ο
ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές ΜονάδεςΓλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι:
- Για την ειδίκευση «Προσθετική» 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
- Για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία
για το γενικό οδοντίατρο» 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και
- Για την ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» 90 πιστωτικές μονάδες.
Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» είναι η Ελληνική.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και
Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» περιλαμβάνει
τα παρακάτω: α) παρακολούθηση μαθημάτων, β) κλινική και εργαστηριακή άσκηση ανάλογα με την ειδίκευση, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του
Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» γ) Συγγραφή μ.Δ.Ε.
Η έναρξη εκπόνησης της μ.Δ.Ε. πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μετά την επιτυχή περάτωση των
μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων (ελάχι-
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στος αριθμός ECTS ανά εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS της
μ.Δ.Ε.: 30) για την ειδίκευση της «Προσθετικής» και των
δύο πρώτων εξαμήνων (ελάχιστος αριθμός ECTS ανά
εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS της μ.Δ.Ε.: 30) για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό
οδοντίατρο» και «Οδοντική τεχνολογία».
Η συγγραφή της μ.Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί
και στην Αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Οδοντιατρικής.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο
στους δέκα επτά (17) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες
ετησίως (ειδίκευση «Προσθετική»: 6, ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»:
6, ειδίκευση «Οδοντική τεχνολογία»:5).
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από
τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019) και
αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του
ν.4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» θα χρησιμοποιηθεί
η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οδοντιατρικής.
Οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων πραγματοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Οδοντιατρικής, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες με
οπτικοακουστικό υλικό για την διεξαγωγή μαθημάτων
και στην αίθουσα διδασκαλίας/βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Προσθετικής, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες για διαδραστική εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση
πραγματοποιείται στις τρεις ανεξάρτητες και σύγχρονα
εξοπλισμένες κλινικές του Τμήματος Οδοντιατρικής για
τους Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία
Προσθετικής Οδοντιατρικής». Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο
και το εργαστήριο οδοντοτεχνικής εκπαίδευσης Μ.Φ.
του Τμήματος Οδοντιατρικής για τους Μ.Φ. του Π.Μ.Σ.
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στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». Η ερευνητική δραστηριότητα υλοποιείται στις
ερευνητικές μονάδες του εργαστηρίου Προσθετικής:
α) Μονάδα Σύνθεσης Κεραμικών (Ceramic Synthesis):
σύνθεση και χαρακτηρισμός κεραμικών, βιομιμητική
προσομοίωση και μηχανικές δοκιμασίες των οδοντιατρικών υλικών/βιοϋλικών, β) Μονάδα Ιστοτεχνολογίας
(Tissue Engineering): διεξαγωγή πειραματικής έρευνας
αναγέννησης/αποκατάστασης ιστών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με σύγχρονες μεθόδους ιστοτεχνολογίας; μελέτη της βιοσυμβατότητας/κυτταροτοξικότητας βιοϋλικών σε κυτταροκαλλιέργειες, καθώς και
σε ιστοτεχνολογικά ιστικά ανάλογα (issue analogs) με
μεθόδους μοριακής βιολογίας και γ) Μονάδα Εμβιομηχανικής Προσομοίωσης (Biomechanics): διεξαγωγή
πειραματικής και υπολογιστικής έρευνας σε ιστούς του
κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος καθώς και μελέτη και
σχεδίαση προσθετικών αποκαταστάσεων και ρομποτικών συσκευών.
Όσον αφορά στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη
λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εκπαίδευσης των Μ.Φ.
του Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» που περιλαμβάνει εκτενή κλινική/
εργαστηριακή άσκηση, απαιτείται η απασχόληση ειδικού προσωπικού με γνώσεις βοηθού οδοντιάτρου και
οδοντοτεχνίτη. Για τη διατήρηση των εργαστηριακών
υποδομών του Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία
Προσθετικής Οδοντιατρικής» απαιτείται η πρόσληψη
ειδικού τεχνικού προσωπικού. Επιπρόσθετα απαιτείται
η απασχόληση ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη. Σύμφωνα με τα ισχύοντα για το υφιστάμενο Π.Μ.Σ.
στην «Οδοντιατρική» και το Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική»
το Τμήμα Οδοντιατρικής δεν παρέχει πλήρη διοικητική
και τεχνική υποστήριξη.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» καθορίζονται ως εξής: α) για τους Έλληνες υπηκόους ή τους
υπηκόους χωρών της Ε. Ε. στο ποσό των 2.850,00€ ανά
εξάμηνο, για την ειδίκευση «Προσθετική», των 2.850,00
ευρώ ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο», και των
2.000,00 ευρώ ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Οδοντική
Τεχνολογία», β) για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., τα
ως άνω ποσά διπλασιάζονται.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
και Φοιτητικών Θεμάτων
ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
I

Αριθμ. 16779/19/ΓΠ
(2)
Τροποποίηση της αρ. 3771/18/ΓΠ/7-3-2018 (ΦΕΚ
910/τ.Β΄/15-3-2018) απόφαση της Συγκλήτου
«Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιόνιου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12»Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις»
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 64, 66, 71, 72 και 80,
παρ. 22 (α) και (γ) του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011 τ.Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 83 παρ. 5 ν.4485/
2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α΄).
5. Την με αριθμ. 127422/Ζ1/26-7-2019 (ΦΕΚ 463/
Υ.Ο.Δ.Δ./17-8-20158) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται α) η εκλογή του Ζήση Μαμούρη, Καθηγητή
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων
ετών (από 1-9-2018 έως 31-8-2022) και β) η εκλογή των
Αντιπρυτάνεων: 1. Ι. Λαλιώτου Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 2. του Χ. Μπιλλίνη Καθηγητή του
Τμήματος Κτηνιατρικής, 3. του Ι. Θεοδωράκη Καθηγητή
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 4. του Σ. Παπαδόπουλου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής αγωγής, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με την ίδια ως άνω θητεία .
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6. Την με αριθμ.: 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 (ΦΕΚ 4086/
τ.Β΄/18-9-2018) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που αφορά στον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
7. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και
άλλες διατάξεις, με τον οποίο εντάχθηκαν το ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE,
Μηχανικών Πληροφορικής TE, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
8. Την αρ. 3771/18/ΓΠ/7-3-2018 (ΦΕΚ 910/τ.Β΄/15-3-2018)
απόφαση της Συγκλήτου «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
9. Την απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 6ης 16-4-2019
συνεδρίασή της, με την οποία εισηγείται την επικαιροποίηση του ΦΕΚ του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της 218/28-6-2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με θέμα: «Έγκριση επικαιροποίησης ΦΕΚ Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και δομής της
ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της 3771/18/ΓΠ/
7-3-2018 (ΦΕΚ 910/τ.Β΄/15-3-2018) απόφαση της Συγκλήτου «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ως προς τα «Έχοντας
υπόψη» λόγω της δημοσίευσης του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, με τον οποίο
εντάχθηκαν το ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και τα Τμήματα
Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE, Μηχανικών Πληροφορικής
TE, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση όπως έχει δημοσιευθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02031140508190008*

