
H Δρ Μαρία Αντωνιάδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής επιστημών 
υγείας του Εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα κλινικής 
εξειδίκευσης στην Αισθητική και Οδοντική Χειρουργική και Master στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά. 
Πραγματοποίησε σύντομη μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο ΑCTA, στο Αmsterdam της Ολλανδίας και 
διετέλεσε επιστημονικός και κλινικός συνεργάτης της κλινικής της Περιοπροσθετικής στο 
Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs, στο Freiburg της Γερμανίας.  
Από το 2016 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο εργαστήριο της Οδοντικής Χειρουργικής. Την τελευταία 
δεκαετία το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στο οδοντιατρικό marketing και 
management του οδοντιατρείου καθώς και το dental και oral health coaching στο χώρο της 
Οδοντιατρικής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των οδοντιατρικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό 
έχει παρακολουθήσει συνοδές εκπαιδεύσεις στον τομέα της Ιατρικής Ψυχολογίας, της Θετικής 
Ψυχολογίας, του Βranding και Μanagement στις υπηρεσίες υγείας και του Coaching (ΑCSTH by ICF and 
Ac Accredited coach). Στα πλαίσια αυτού του γνωστικού αντικειμένου της Οδοντιατρικής 
Επαγγελματικής Πρακτικής, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κατ’επιλογή 
μαθήματος «Εφαρμογή των ανθρωπιστικών επιστημών και βασικών αρχών coaching στην 
Οδοντιατρική» του 8ου εξαμήνου, το οποίο συνοδεύεται από το σύγγραμμά της «Εφαρμογή των 
ανθρωπιστικών επιστημών και βασικών αρχών coaching στις επιστήμες υγείας»  (Εκδόσεις Τσότρας, 
Αθήνα 2022), καθώς και του μαθήματος «Διοίκηση και οργάνωση οδοντιατρείου» του 10ου εξαμήνου 
του προπτυχιακού κύκλου σπουδών στην οδοντιατρική σχολή της Αθήνας.  
Τα τελευταία δύο χρόνια είναι guest editor σε MDPI περιοδικά με προσανατολισμό στη μελέτη 
ανάπτυξης των μαλακών δεξιοτήτων (soft skills) στην οδοντιατρική και γενικότερα στις επιστήμες 
υγείας. Από το 2020, δίνει σχετικά σεμινάρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού 
τμήματος της Αθήνας ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει την Coaching Spirit Gallery για μία εναλλακτική 
προσέγγιση της επιχειρηματικής διαχείρισης δομών υγείας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και της υγείας ασθενών και παρόχων (www.youngspirit-gallery.com). 
 
Η φράση που την εκφράζει είναι “Μοναδικοί γεννιόμαστε αλλά ξεχωριστοί γινόμαστε". Αναλυτικότερο 
βιογραφικό μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: 
http://www.dent.uoa.gr/hr/greek-cv/antwniadoy-maria.html 
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