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 Ειδικαί προβλέψεις  ως προς τον αριθμόν των φοιτητών και της 
αναδιοργανώσεως της Οδοντιατρικής Σχολής

Κατά τα τελευταία έτη η Οδον/κή Σχολή του Παν/μίου Αθηνών τοσούτον 
υπερεπληρώθη φοιτητών ώστε νυν να είναι υπέρ τους χιλίους φοιτηταί εγγεγραμένοι. 
Το τοιούτον είναι πάρα-πολύ τελείως πολύ μεγάλος αριθμός δι’ οιονδήποτε Σχολείον 
Οδον/κής, ιδιαιτέρως δε δι’ εν Σχολείον όπως το Ελληνικόν με πόσον περιορισμένας 
ευκολίας. Επί πλέον δε μία χώρα του μεγέθους της Ελλάδας δεν δύναται να απορροφήση 
τόσον μεγάλον αριθμόν πτυχιούχων οδοντιάτρων έκαστον έτος, εκ του σχολείου τούτου 
άνευ υποβιβασμού των εκ του σχολείου τούτου προερχομένων και της ασκήσεως της 
Οδοντιατρικής. 

Συνεπεία της ελλείψεως εργαλείων, και κλινικών υλικών οι φοιτηταί συχνάκις 
παραμένουσι σπουδάζοντες επί 6 έτη αντί των απαιτουμένων 4 ετών. Η λειτουργία της 
παρούσης συμφωνίας θέλει εξαρτηθή εκ της βεβαιώσεως του πρυτάνεως του Παν/μίου 
και του υπουργού της Παιδείας, εγγράφως διδομένης, ότι κατά το επόμενον πρώτον έτος 
ο αριθμός των φοιτητών θέλει περιορισθή εις 100 κατ’ έτος και διά περίοδον 10 ετών.

Επί πλέον συμφωνείται ότι θέλει ενεργηθή εξέτασις υφ’ ενός ή περισσοτέρων ξένων 
εμπειρογνωμόνων, ειδικών εις τα ζητήματα της Οδον/κής εκπαιδεύσεως, οι οποίοι 
θέλουσιν κάμει τα αναγκαίας συστάσεις αναφορικώς προς την διοίκησιν και διδασκαλίαν 
των Οδον/κών ζητημάτων.

Επί πλέον 4 τουλάχιστον καθηγητικαί έδραι θέλουσι προστεθή εις την νυν οδον/κήν 
σχολήν ώστε η Οδον/κή Σχολή να έχη 8 καθηγητικάς έδρας διά τα Οδον/κά μαθήματα. Oι 
πρόσθετοι ούτοι τέσσαρες καθηγηταί θα είναι των επομένων ειδικοτήτων.

Α. Προσθετικής Οδοντιατρικής, Στοματολογίας, Οδοντικής Παθολογίας, και 
Γναθοπροσωπικής χειρουργικής μετά Στοματικής χειρουργικής.

Οι τέσσαρες ούτοι καθηγηταί δέον να είναι κάτοχοι πτυχίου δοκτωρά Οδοντικής 
Χειρουργική. Ο δε της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής καθηγητής να είναι και πτυχιούχος 
της Ιατρικής.

Τα έτη της φοιτήσεως εις το Οδον/κόν Σχολείον δέον ν’ αυξηθώσιν από 4 εις 5 προς 
αρτιωτέραν των φοιτητών κατάρτισιν εις τα Οδον/κά και Ιατρικά μαθήματα.

Εκ των 5 τούτων ετών τα μεν 2 πρώτα θα είναι αφιερωμένα εις τα βασικά ιατρικά 
μαθήματα με την δυνατήν εξαίρεσιν της μετά πιθανής προσθήκης ενός Οδον/κού 
μαθήματος εις έκαστον έτος. Το τρίτον έτος θα είναι μικτόν εξ ιατρικών και Οδον/κών 
μαθημάτων, τα δε 2 τελευταία θα είναι αφιερωμένα αποκλειστικώς εις οδον/κά μαθήματα.

Τα μαθήματα της Γενικής Ιατρικής θα διδάσκωνται παρά των Καθηγητών της 
Ιατρικής Σχολής.

Ο κοσμήτωρ της Οδοντ/κής Σχολής απαιτείται να έχη πτυχίον Οδον/κής. 


