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378L0687

Αριθ . N 233/ 10

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης 'Ιουλίου 1978
περί τοδ συντονισμού τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων πού
άφορουv τίς δραστηριότητες του όδοντιάτρου
(78/687/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 49, 57 καί 235,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως (*),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτρο

πής (2),

σβαση στήν ειδίκευση , τήν ελάχιστη διάρκεια αύτής ,
τόν τρόπο καί τόν τόπο δπου πρέπει νά πραγματοποιεί
ται, καθώς καί τόν ελεγχο στόν όποιον πρέπει νά ύπό
κειται - ότι τά κριτήρια αύτά άφοροΰν μόνο τίς ειδικό
τητες πού εϊναι κοινές σέ πολλά Κράτη μέλη·

ότι πρέπει , γιά λόγους δημοσίας ύγείας, νά ύπάρξει
τάση στό έσωτερικό τής Κοινότητος, νά ορισθεί κοινό
πεδίο δραστηριότητος τών έπαγγελματιών αύτών ότι ή
παρούσα οδηγία δέν επιτρέπει στό στάδιο αύτό νά γίνει
πλήρης συντονισμός του πεδίου δραστηριότητος του
οδοντιάτρου στά διάφορα Κράτη μέλη·

Εκτιμώντας :

δτι γιά τήν πραγματοποίηση τής αμοιβαίας αναγνωρί
σεως τών διπλωμάτων, πιστοποιητικών καί άλλων τί
τλων τοΰ οδοντιάτρου κατά τήν έννοια τής οδηγίας τοΰ
Συμβουλίου 78/686/ΕΟΚ τής 25ης ' Ιουλίου 1978 περί
τής άμοιβαίας άναγνωρίσεως τών διπλωμάτων, πιστο
ποιητικών καί άλλων τίτλων τοΰ όδοντιάτρου καί περί
τών μέτρων πρός διευκόλυνση τής πραγματικής άσκή
σεως τοΰ δικαιώματος έγκαταστάσεως καί τοΰ δικαι

ώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (3), ή ομοιότητα
πού υπάρχει στά εκπαιδευτικά συστήματα επιτρέπει νά
περιορισθεί ό συντονισμός ώς πρός τόν τομέα αύτό
στήν αξίωση πληρώσεως τών ελαχίστων προϋποθέσε
ων, καί νά άφεθεϊ κατά τά λοιπά στά Κράτη μέλη ή
ελευθερία οργανώσεως τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος·

δτι , εν όψει τής άμοιβαίας άναγνωρίσεως τών διπλωμά
των, πιστοποιητικών καί άλλων τίτλων τοΰ ειδικευμέ
νου όδοντιάτρου καί προκειμένου νά τοποθετηθεί τό
σύνολο τών ύπηκόων τών Κρατών μελών πού άσκοΰν
τό επάγγελμα επί 'ίσης βάσεως έντός τής Κοινότητος,
παρίσταται άναγκαϊος κάποιος συντονισμός τών προϋ
ποθέσεων εκπαιδεύσεως τοΰ ειδικευμένου οδοντιάτρου*
ότι γιά τόν σκοπό αυτόν πρέπει νά προβλεφθοΰν ορι
σμένα ελάχιστα κριτήρια πού νά άφοροΰν τήν πρό

Ο ΕΕ άριθ. A 101 τής 4.8.1970, σ. 19.
(2) ΕΕ άριθ. A 36 τής 28.3.1970, σ. 19.
(3) ΕΕ άριθ. N 233 τής 24.8.1978, σ. 1 .

ότι τά Κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε άπό τής έφαρμογής
τής παρούσης οδηγίας, ή εκπαίδευση του οδοντιάτρου
νά τού παρέχει τίς άναγκαΐες αρμοδιότητες γιά τό σύ
νολο τών δραστηριοτήτων προλήψεως, διαγνώσεως καί
θεραπείας τών ανωμαλιών καί ασθενειών τών όδόντων,
του στόματος, τών σιαγόνων καί τών γύρω ιστών*
ότι, ό συντονισμός τών προϋποθέσεων ασκήσεως, πού
προβλέπεται άπό τήν παρούσα οδηγία , δέν άποκλείει
πάντως μεταγενέστερο συντονισμό*
δτι ό συντονισμός πού προβλέπεται άπό τήν παρούσα
οδηγία αναφέρεται στήν επαγγελματική εκπαίδευση
τού οδοντιάτρου- δτι δσον άφορα τήν εκπαίδευση ή
πλειονότης τών Κρατών μελών δέν κάνει επί του πα
ρόντος διάκριση μεταξύ όδοντιάτρων πού άσκοΰν τήν
δραστηριότητά τους ώς μισθωτοί καί εκείνων πού τήν
άσκοΰν ώς άνεξάρτητοι επαγγελματίες· δτι, έκ τού γε
γονότος αυτού καί γιά νά διευκολυνθεί πλήρως ή έλεύ
θερη κυκλοφορία τών έπαγγελματιών εντός τής Κοινό
τητος, θεωρείται άναγκαϊο νά επεκταθεί ή έφαρμογή
τής παρούσης οδηγίας στούς μισθωτούς οδοντιάτρους*

δτι κατά τόν χρόνο τής κοινοποιήσεως τής παρούσης
οδηγίας, ή δραστηριότητα τού οδοντιάτρου άσκεΐται
στήν ' Ιταλία άποκλειστικά άπό ιατρούς ειδικευμένους
ή όχι στήν όδοντοστοματολογία * δτι ή παρούσα οδη
γία εχει σάν άποτέλεσμα νά υποχρεώσει τήν ' Ιταλία νά
δημιουργήσει νέα κατηγορία έπαγγελματιών ικανών νά
άσκοΰν τίς δραστηριότητες τής οδοντιατρικής μέ τίτλο
διάφορο τοΰ ίατροΰ - δτι, ή δημιουργία νέου έπαγγέλ
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ματος επιβάλλει την καθιέρωση στην 'Ιταλία όχι μόνο
ειδικής έκπαιδεύσεως πού νά άνταποκρίνεται στά κρι
τήρια της παρούσης οδηγίας, άλλά καί όργάνωση τοΰ
νέου επαγγέλματος όπως παραδείγματος χάριν, δημι
ουργία επαγγελματικού συλλόγου· ότι στό έξής λαμβα
νομένης ύπ' όψη τής έκτάσεως των μέτρων πού πρέπει
νά ληφθούν πρέπει νά παραχωρηθεί συμπληρωματική
προθεσμία πού νά έπιτρέπει στήν ' Ιταλία νά συμμορ
φωθεί πρός τήν παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

"Αρθρο 1

1 . Τά Κράτη μέλη έξαρτούν τήν άνάληψη καί τήν
άσκηση τών δραστηριοτήτων τοΰ όδοντιάτρου πού
άσκούνται μέ τούς τίτλους πού αναφέρονται στό άρθρο
1 τής οδηγίας 78/686/ΕΟΚ άπό τήν κατοχή διπλώμα
τος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου πού αναφέρεται
στό άρθρο 3 τής ιδίας οδηγίας καί παρέχει τήν εγγύηση
δτι ό ένδιαφερόμενος εχει αποκτήσει κατά τήν συ
νολική διάρκεια τής έκπαιδεύσεώς του :
α) προσήκουσες γνώσεις τών έπιστημών έπί τών
όποιων βασίζεται ή οδοντιατρική τέχνη καί δτι εχει
κατανοήσει καλά τίς επιστημονικές μεθόδους συ
μπεριλαμβανομένων τών άρχών μετρήσεως τών βι
ολογικών λειτουργιών, τής αξιολογήσεως τών έπι
στημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων καί τής
αναλύσεως τών δεδομένων

β) προσήκουσες γνώσεις τής διαρθρώσεως , φυσιολο
γίας καί συμπεριφοράς ύγιών καί άσθενών, καθώς
καί τής επιρροής τοΰ φυσικού καί κοίνωνικοΰ περι
βάλλοντος στήν υγεία τοΰ ανθρώπου , κατά τό μέτρο
πού τά στοιχεία αύτά σχετίζονται μέ τήν οδοντι
ατρική·

γ) προσήκουσες γνώσεις τής διαρθρώσεως καί τής λει
τουργίας τών οδόντων, τοΰ στόματος , τών σιαγόνων
καί τών γύρω ίστών, άσθενών καί ύγιών καθώς καί
τής σχέσεως αύτών μέ τήν γενική ύγεία καί τήν
φυσική καί κοινωνική καλή κατάσταση τοΰ άσθε
νοΰς·

δ) προσήκουσες γνώσεις τών κλινικών θεμάτων καί
τής κλινικής πρακτικής, πού νά τοΰ παρέχουν συ
νεκτική εικόνα τών άνωμαλιών, βλαβών καί άσθε
νειών τών οδόντων , τοΰ στόματος, τών σιαγόνων
καί τών γύρω ίστών , ύπό τό πρίσμα τής προληπτι
κής, διαγνωστικής καί θεραπευτικής όδοντολογίας·
ε) προσήκουσα κλινική πείρα ύπό κατάλληλη έπο
πτεία σέ νοσοκομεία .

Ή έκπαίδευση αύτή πρέπει νά τοΰ παρέχει τίς άνα
γκαϊες αρμοδιότητες γιά τό σύνολο τών προληπτικών,
διαγνωστικών καί θεραπευτικών δραστηριοτήτων τών
άνωμαλιών καί ασθενειών τών οδόντων, τοΰ στόματος,
τών σιαγόνων καί τών γύρω ίστών.

2 . H οδοντιατρική αυτή έκπαίδευση περιλαμβάνει
συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικών καί πρα
κτικών σπουδών κατά πλήρη άπασχόληση στήν ύλη
πού απαριθμείται στό παράρτημα καί πραγματοποιεί
ται σέ πανεπιστήμιο , σέ άνώτατο ινστιτούτο άναγνω
ρισμένο ώς ισότιμο ή υπό τήν έποπτεία πανεπιστημίου .
3 . Γιά νά γίνει κανείς δεκτός στήν έκπαίδευση αυτή
προϋποτίθεται δτι κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό
πού παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στίς σπουδές αύτές
σέ πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άνώτατα ινστιτούτα
άναγνωρισμένα ώς ισότιμα άπό Κρότος μέλος .

4 . Ή παρούσα οδηγία δέν θίγει μέ κανένα τρόπο τήν
ευχέρεια τών Κρατών μελών νά έπιτρέπουν στήν έπι
κράτειά τους, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τους, τήν
ανάληψη καί τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων του
όδοντιάτρου στούς κατόχους διπλωμάτων, πιστοποι
ητικών ή άλλων τίτλων, πού δέν έχουν αποκτηθεί σέ
ένα Κράτος μέλος .

Αρθρο 2

1 . Τά Κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε ή έκπαίδευση πού
οδηγεί στήν απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή
άλλου τίτλου τοΰ ειδικευμένου όδοντιάτρου, νά άντα
ποκρίνεται τουλάχιστον στούς άκόλουθους δρους:
α) προϋποθέτει τήν έπιτυχή περάτωση πενταετών θε
ωρητικών καί πρακτικών σπουδών κατά πλήρη
άπασχόληση στό πλαίσιο τοΰ κύκλου σπουδών πού
προβλέπεται στό άρθρο 1 ή τήν κατοχή τών έγγρά
φων πού προβλέπονται στό άρθρο 7 παράγραφος 1
τής οδηγίας 78/686/ΕΟΚ·

β) περιλαμβάνει θεωρητική καί πρακτική διδασκαλία -

γ) πραγματοποιείται κατά πλήρη άπασχόληση τουλά
χιστον τριών έτών ύπό τήν έποπτεία τών άρμοδίων
άρχών ή οργανισμών

δ) πραγματοποιείται σέ πανεπιστημιακό κέντρο, σέ
κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως καί ερευνάς ή
ένδεχομένως σέ ίδρυμα ύγείας, εγκεκριμένο γιά τόν
σκοπό αύτόν άπό τίς αρμόδιες άρχές ή οργανι
σμούς·
ε) συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή τοΰ ύποψηφίου
ειδικευμένου όδοντιάτρου στήν δραστηριότητα καί
στίς ευθύνες τών υπηρεσιών αύτών .

2 . Τά Κράτη μέλη εξαρτούν τήν χορήγηση διπλώμα
τος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου τοΰ ειδικευμένου
όδοντιάτρου , άπό τήν κατοχή ένός άπό τά διπλώματα,
πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους όδοντιάτρου πού άνα
φέρονται στό άρθρο 1 , ή τών έγγράφων πού άναφέρο
νται στό άρθρο 7 παράγραφος 1 τής οδηγίας 78/
686/ΕΟΚ .
3 . Τά Κράτη μέλη ορίζουν, εντός τής προβλεπομένης
στό άρθρο 8 προθεσμίας, τίς άρμόδιες γιά τήν χορή
γηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών καί άλλων τίτλων
πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 άρχές ή οργανι
σμούς .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. Τά Κράτη μέλη δύνανται νά παρεκκλίνουν άπό τήν
παράγραφο 1 περίπτωση α). Οί δικαιούχοι τέτοιας πα
ρεκκλίσεως δέν δύνανται νά έπικαλοϋνται τό άρθρο 4
της όδηγίας 78/686/ΕΟΚ.
"Αρθρο 3

1 . ' Υπό τήν έπιφύλαξη της άρχής της κατά πλήρη
άπασχόληση έκπαιδεύσεως ή όποία διατυπώνεται στό
άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ), καί έν άναμονή
τών άποφάσεων, τίς όποιες πρόκειται νά λάβει τό Συμ
βούλιο , σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3, τά Κράτη μέλη
δύνανται νά έπιτρέψουν ειδίκευση κατά μερική άπα
σχόληση ύπό δρους, άποδεκτούς άπό τίς άρμόδιες
έθνικές άρχές, έφ' όσον ή κατά πλήρη άπασχόληση
έκπαίδευση δέν θά ήταν πραγματοποιήσιμη γιά άπο
χρώντες λόγους.
2. Ή συνολική διάρκεια της ειδικεύσεως δέν δύναται
νά έπιβραχυνθεϊ βάσει της παραγράφου 1 . Τό έπίπεδο
εκπαιδεύσεως δέν δύναται νά διακυβευθεϊ λόγω του δτι
ή έκπαίδευση συντελείται κατά μερική άπασχόληση
οΰτε λόγω τής άσκήσεως ιδιωτικής, άμειβομένης έπαγ
γελματικής δραστηριότητος.
3 . Τό άργότερο τέσσερα ετη άπό της κοινοποιήσεως
της παρούσης όδηγίας καί ύπό τό φώς νέας έξετάσεως
της καταστάσεως , τό Συμβούλιο προτάσει τής 'Επιτρο
πής, άποφασίζει άν οί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί
2 πρέπει νά διατηρηθούν ή νά τροποποιηθούν, λαμβά
νοντας ύπ' όψη δτι ή δυνατότης έκπαιδεύσεως κατά
μερική άπασχόληση θά πρέπει νά έξακολουθήσει νά
ύφίσταται σέ ορισμένες περιστάσεις πού θά έξετα
σθούν χωριστά γιά κάθε μία ειδικότητα.
"Αρθρο 4

Μεταβατικώς καί κατά παρέκκλιση άπό τό άρθρο 2
παράγραφος 1 περίπτωση γ) καί άπό τό άρθρο 3 , τά
Κράτη μέλη , τών όποιων οί νομοθετικές, κανονιστικές
καί διοικητικές διατάξεις προβλέπουν τρόπο ειδικεύ
σεως κατά μερική άπασχόληση κατά τόν χρόνο τής
κοινοποιήσεως τής παρούσης όδηγίας, δύνανται νά
συνεχίσουν νά έφαρμόζουν τίς διατάξεις αυτές γιά τούς
ύποψηφίους, οί όποιοι θά έχουν άρχίσει τήν είδίκευσή
τους τέσσερα ετη τό άργότερο μετά τήν κοινοποίηση
τής παρούσης όδηγίας . Ή προθεσμία αύτή δύναται νά
παραταθεί, άν τό Συμβούλιο δέν εχει λάβει άπόφαση
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

"Αρθρο 5

Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οί οδοντίατροι νά δύ
νανται γενικά νά άναλαμβάνουν καί νά άσκούν τίς
δραστηριότητες προλήψεως, διαγνώσεως καί θερα
πείας τών άνωμαλιών καί άσθενειών τών όδόντων, τού
στόματος, τών σιαγόνων καί τών γύρω Ιστών, βάσει
τών κανονιστικών διατάξεων καί τών κανόνων δεοντο
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λογίας πού διέπουν τό επάγγελμα κατά τόν χρόνο της
κοινοποιήσεως της παρούσης όδηγίας .
Τά Κράτη μέλη πού δέν έχουν τέτοιες διατάξεις καί
κανόνες δύνανται νά όρίζουν ή περιορίζουν τήν
άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, πού άναφέρονται
στό πρώτο έδάφιο κατά τό μέτρο πού ισχύει στά λοιπά
Κράτη μέλη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρο 6

Θεωρούνται δτι καλύπτουν τούς δρους, πού προβλέ
πονται στό άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α) οί
δικαιούχοι τού άρθρου 19 τής όδηγίας 78/686/ΕΟΚ.
Γιά τήν εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2, οί
δικαιούχοι του άρθρου 19 τής όδηγίας 78/686/ΕΟΚ
έξομοιώνονται μέ τούς κατόχους ένός άπό τά διπλώμα
τα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους τού όδοντιάτρου
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .
"Αρθρο 7

Ή παρούσα οδηγία ίσχύει έπίσης γιά τούς ύπηκόους
τών Κρατών μελών, οί όποιοι σύμφωνα μέ τόν κανονι
σμό τού Συμβουλίου (ΕΟΚ) άριθ. 1612/68 τής 15ης
'Οκτωβρίου 1968 περί τής έλεύθερης κυκλοφορίας τών

εργαζομένων στό εσωτερικό τής Κοινότητος ί1), ά
σκοΰν ή θά άσκήσουν ώς μισθωτοί μία άπό τίς δρα
στηριότητες πού άναφέρονται στό άρθρο 1 τής όδηγίας
78/686/ΕΟΚ.

"Αρθρο 8

1 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά μέτρα πού είναι
άναγκαϊα γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα
οδηγία , έντός δέκα όκτώ μηνών άπό τής κοινοποι
ήσεώς της καί ένημερώνουν άμέσως περί αυτού τήν
'Επιτροπή . Πάντως, ή ' Ιταλία λαμβάνει τά μέτρα αύτά
έντός προθεσμίας τό άργότερο εξη έτών .

2 . Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν 'Επιτροπή τίς
σημαντικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου πού εκδίδουν
στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν παρούσα οδηγία .

"Αρθρο 9

"Αν, κατά τήν εφαρμογή τής παρούσης όδηγίας, πα
ρουσιάζονται σέ ορισμένους τομείς, μείζονες δυσχέ
ρειες γιά ενα Κράτος μέλος, ή 'Επιτροπή εξετάζει τίς
δυσχέρειες αυτές σέ συνεργασία μέ τό έν λόγω Κράτος,
λαμβάνει δέ τήν γνώμη τής 'Επιτροπής 'Ανωτέρων
' Υπαλλήλων έπί τής Δημοσίας ' Υγείας , ή όποία συ

C) ΕΕ άριθ. N 257 τής 19.10.1968, σ. 2.
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νεστήθη μέ τήν άπόφαση 75/365/ΕΟΚ ( ), όπως έτροπο

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 25 'Ιουλίου 1978.

ποιήθη τελικώς άπό τήν άπόφαση 78/686/ΕΟΚ (2). Έφ'
δσον παραστεί άνάγκη , ή Επιτροπή ύποβάλλει στό
Συμβούλιο τίς κατάλληλες προτάσεις .

Γιά τό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Ό Πρόεδρος

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

O ΕΕ άριθ. N 167 τής 30.6.1975, σ. 19.

(2) ΕΕ άριθ. N 233 τής 24.8.1978, σ. 17.

K. von DOHNANYI

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πρόγραμμα σπουδών γιά τούς Αδοντιάτρους
Τό πρόγραμμα σπουδών πού όδηγεΐ στή λήψη διπλωμάτων, πιστοποιητικών καί άλλων τίτλων όδοντι

άτρου, περιλαμβάνει τουλάχιστον τήν άκόλουθη ύλη . Ή διδασκαλία ένός ή περισσοτέρων άπό τά
μαθήματα αύτά δύναται νά έξασφαλίζεται στό πλαίσιο άλλων κλάδων ή σέ σύνδεση μέ αύτούς.
α) Βασικά μαθήματα
Χημεία
Φυσική
Βιολογία

β) Ίατροβιολογικά μαθήματα καί γενικά Ιατρικά μαθήματα
Ανατομία
Εμβρυολογία
Ιστολογία, συμπεριλαμβανομένης τής κυτταρολογίας
Φυσιολογία
Βιοχημεία (ή φυσιολογική χημεία)
Παθολογική άνατομία
Γενική παθολογία
Φαρμοκολογία
Μικροβιολογία
Υγιεινή
Προφύλαξη καί έπιδημολογία
Ραδιολογία
Φυσιοθεραπεία
Γενική Χειρουργική
Εσωτερική ίατρική συμπεριλαμβανομένης τής παιδιατρικής
Ωτορινολαρυγγολογία
Δερματο-άφροδισιολογία
Γενική φυσιολογία-ψυχοπαθολογια-νευροπαθολογια
Άναισθησίολογία

γ) Ειδικά όδοντο-στοματολογικά μαθήματα
Πρόσθεση όδόντων
'Οδοντιατρικά ύλικά
'Οδοντιατρική συντήρηση
Προληπτική όδοντιατρική
'Αναισθησία καί καταπράϋνση τοΰ πόνου στήν όδοντιατρική
Ειδική χειρουργική
Είδική παθολογία
Κλινική όδοντο-στοματολογική

Παιδοοδοντιατρική
'Ορθοδοντική
Παροδοντιατρική
Όδοντολογική ραδιολογία
Λειτουργία τής μασήσεως
'Επαγγελματική όργάνωση , δεοντολογία καί νομοθεσία
Κοινωνικά θέματα τής όδοντιατρικής πρακτικής
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