Αριθ. Υ7Γ/ΓΠ/οικ.105688/02 (ΦΕΚ Β 1414/6-11-02) : Tροποποίηση της Υ7/οικ.
7456/30.8.1994 υπουργικής απόφασης «Ρύθµιση της διαδικασίας και των λοιπών
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη
καθώς και των θεµάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των
Οδοντοτεχνιτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1666/86 «Οδοντοτεχνικό επάγγελµα
Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της Υ7/οικ. 7456/30.8.1994 (ΦΕΚ 700/ τ.Β΄/15.9.1994)
υπουργικής απόφασης «Ρύθµιση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων
χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη καθώς και των
θεµάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε
τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
3. Την ∆Υ1δ/14881/27.9.2000 υπουργική απόφαση: «Ανασυγκρότηση εξεταστικής
επιτροπής προς διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη».
4. Το από 11.10.2002 πρακτικό της Επιτροπής για τη διενέργεια εξετάσεων έτους
2002 χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος Οδοντοτεχνίτη.
5. Την 3418/8.7.2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και
Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και ∆ηµήτριο Θάνο» (ΦΕΚ
Β΄/861/9.7.2002).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε την ανωτέρω (2) σχετική απόφασή µας ως προς τα άρθρα 1 και 3
και ορίζεται ότι:
1) Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα, κατά το µήνα ∆εκέµβριο.
Η διενέργεια των εξετάσεων κατά το µήνα ∆εκέµβριο, αφορά µόνο το έτος 2002.
2) Οι εξετάσεις θα περιλαµβάνουν: α) Θεωρητική Εξέταση και β) Πρακτική
Εξέταση. Υποψήφιος που απορρίπτεται στη θεωρητική εξέταση δεν έχει το
δικαίωµα να λάβει µέρος στην πρακτική εξέταση.
Οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών κατοχυρώνουν το µέρος της εξέτασης στην
οποία έχουν πετύχει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2002

