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:
Τροποποίηση
της
Υ7/οικ.
7456/94(ΦΕΚ700/τ.Β΄/94 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».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1666/86 "Οδοντοτεχνικό επάγγελµα Οδοντοτεχνικά
εργαστήρια και άλλες διατάξεις".
2. Την Υ7/οικ. 7456/94(ΦΕΚ 700/τ.Β΄/94) "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".
3.Την ∆ΥΙδ/Γ.Π.87009/15.9.2003 Υπουργική απόφαση και την ∆Υ1 δ/Γ. Π. 90528/8.10.2003
συµπληρωµατική της «Ανασυγκρότηση εξεταστικής επιτροπής προς διενέργεια εξετάσεων για τη
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη».
4. Την 27304/17.3.2004 (ΦΕΚ 517/τ.Β΄/04) και κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
5. 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 αντίστοιχα ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2004, οι εξετάσεις θα
διενεργηθούν στην Αθήνα, κατά το µήνα Ιούνιο».
2. α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εξετάσεις 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 στο
οποίο έχουν πετύχει».
β) Το εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 3 που ορίζει ότι "Υποψήφιος που απορρίπτεται στην
πρακτική εξέταση δεν έχει το δικαίωµα να λάβει µέρος στην θεωρητική εξέταση" καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2004

