
 

Ο Αριστείδης Βίλλιας έλαβε το πτυχίο Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ το 2008. Το 2010 

ανακηρύχθηκε υπότροφος ΙΚΥ έπειτα από γραπτό διαγωνισμό και στη συνέχεια έγινε 

αποδεκτός για διδακτορικές σπουδές στον τομέα Προσθετολογίας, του οδοντιατρικού 

τμήματος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, στη Γερμανία. Κατά τις 

διδακτορικές του σπουδές 2011-2015, η έρευνά του έλαβε τιμητική διάκριση (Frechette 

Award Finalist) στο Παγκόσμιο οδοντιατρικό συνέδριο της IADR στο Cape Town, της Νοτίου 

Αφρικής (2014). Το 2015 υπερασπίστηκε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο 

«Επιδράσεις της συγκόλλησης σε τομές της εκτεθειμένης επιφάνειας του συγκολλητικού 

παράγοντα σε επιεμφυτευματικές στεφάνες» και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα 

οδοντιατρικής. Το 2019 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Οδοντιατρικά 

Βιοϋλικά από το τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. 

Μετά την απόκτηση του πτυχίου του εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητείας ως δίοπος 

οδοντίατρος στο ΝΝΑ του ΠΝ. Το χειμερινό εξάμηνο του 2009-2010 εργάστηκε ως . 

Εκπαιδευτής Οδοντοτεχνιτών Ορθοδοντικής στο δημόσιο ΙΕΚ Περιστερίου. Αντικείμενο 

εκπαίδευσης «Ανατομία- Φυσιολογία- Μορφολογία Σύγκλεισης». Τα έτη 2010-2011 και 

2015-2021 διετέλεσε ως επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Προσθετολογίας του 

τμήματος οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με επικουρικό ρόλο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του εργαστηρίου Προσθετικής στο αντικείμενο 

Κινητή Προσθετική. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δίδαξε το μάθημα της Κινητής 

Προσθετικής ΙΙ στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος 

απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού. Το ίδιο 

διάστημα συμμετείχε ως ακαδημαϊκός υπότροφος και στον Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό Αντικείμενο Κινητή Προσθετική στα 

εργαστηριακά μαθήματα Οδοντική Μορφολογία, Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής 

Τεχνολογίας και Κινητή προσθετική Ι. 

Διαθέτει τέσσερα δημοσιευμένα άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά με σύστημα κριτών και 

έξι άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει με 15 ανακοινώσεις σε 

ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, με δύο ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δύο φορές 

ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Η 

θεματολογία των δημοσιευμένων εργασιών αφορά στην εφαρμογή και την επίδραση της 

ψηφιακής ροής εργασίας στην Κινητή Προσθετική, στον ρόλο της Κινητής Προσθετικής σε 

ασθενείς με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό, τις εναλλακτικές τεχνικές στην Κινητή 

Προσθετική καθώς και σε εφαρμογές της εμφυτευματολογίας στην Κινητή Προσθετική. 

Από το 2015 διατηρεί ιδιωτικό οδοντιατρείο και συμμετέχει με δράσεις κοινωνικής 

μέριμνας σε φορείς και ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

 


