
έραρμογής ρνσικθ·3ερ απεντικών μέσων τ:5 μα-.ij
£"ίβλεψ:ν -τηοτε. χαι ο:ηγ*.2ν τοu u- μαιών» (

μεναι Hi
5p*Spsv 13 παράγρ. 1 τού ώς είρηται /.ατά τά
Γ/ΐΤΖί οτ: οί πτυχιούχοι τής Σχολής άτν.ηαουν
\z~xi τάς ισικο-3εραπευτικάς με-3όϊονς. νον έν τη

-El-vΗΓΗΤΙΚ Η ΕΚΘΕΣΙΣ

Επ' τ:ϋ σχεϊίου Νόμου _«περί ρυύμισεως ·3εμάτω·; άρορων- 
-- -των εις τήν -άσκήσιν έπαγγέλματος Φυσ:κο-3εραπεΰτόϋ.

' Άϊελφής" Νοσοκόμου, Έπισχ.επτρίας, Μαίας καί Βοη·3ού 
Νοσοκόμου».

77ρΛς τήν Βονλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τού άρ-5ρου 2 τού .Ν. Δ/τος 775/19(0 «περί όρ
γανώσεως καί λειτουργίας Άνωτέρας Σχολής Φνσικο-3ερα- 
πευτών πα:ά τώ Γεν.α.ώ Νοσοκομείω Α-3ηνών "ΒΑΣΙΛΕ1 Σ 
ΠΑΥΛΟΣ» καί ρυ-3μίσεως δεμάτων σχετικών πρός τήν άσκη- 
σιν επαγγέλματος μαλάκτου» (ΦΕΚ 290, τείχος A ) ορίζε
ται 5τ·. σκοπός τής Άνωτέρας Σχολής Φυσ:κο-3εραπευτών 
είναι ή -3εωρητική καί πρακτική μόρρωσις άνϊρών καί γυναι
κών πρός άπόκτησιν πτυχίου Φυσ:κο-3εραπευτού παρέχον εις

τροο.

πάντοτε όμως ύπό τήν έπίβλεψιν καί κα-3οϊήγησ:ν ιατρών.
2. Λ'.ά τού ·ύπ’ άρι-3. 411/30.6.72 Β. Δ/τος «περί καθ

ορισμού ϊικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τών ρυσικο-3εραπευ- 
τών»_.(ΦΕΚ_108. τεύχος Α') ορίζεται ότιό ρυσ;κο·3εραπευ- 
τής ασκεί τά κα-3ήκο-;τά τον έν τώ ρνσικο·3εραπευτηρίω ϊν 
τω έργαστηρίω αύτού καί έν τώ οίκω τον πασχοντος.

8. Ώς προς τήν άσκησιν τον επαγγέλματος τον φυσ:κο-3ε- 
ραπευτού άναρέρομεν ΰμίν τά κάτω-3::

α) Οί φυσικο-3εραπενταί εις όλας τάς χώρας ίέν έπιβλέ- 
πονται παρά τών ιατρών κατά τήν άσκησιν τών καθηκόν
των των, άλλ’ εφαρμόζουν φ νσ ι κ ο-S ε ρ α π ε ν τ ι κ ά μέσα καί με-νό- 
ϊους τή γραπτή εντολή τών ιατρών. -

β) Ή παρεχόμενη έκπαίϊευσις έν τή Άνω τέρα Σχολή 
Φυσικο-3εραπευτών είναι έράμιλλος τής παρεχόμενης τοιαό- 
της εις τάς καλυτέρας άντιστοίχους σχολάς τής άλλοϊαπής 
καί

γ) Ό ιατρός πρακτικώς όέν είναι ϊννατόν νά άκολον-3ή 
τον φ υ σ ι κ ο -3 ip α π ευ τ ήν καί νά τον έπιβλέπη καπά τήν ϊιάρκεια; 
τής έραρμογής θεραπειών εις το έργαστήριον τού (?νσικο-3ε- 
ραπευτού ή εις τον οίκον τον πάτχοντος.

Λόγω τών άνωτέρω ϊιά τον νποβαλλομένον σχεϊίου Νόμον 
(άρ-3ρ. 1) τροποποιούνται τά άρ-3ρα 2 καί 13 παρ. 1 τον 
Ν.Δ. 775/1970 καί σνγκεκριμένως αντικαθίσταται έν αύτοίς 
ή φράσις «νπό τήν έπίβλεψιν πάντοτε καί όϊηγίπ; ιατρόν» 
ϊιά τής τοιαντης «πάντοτε όμως τή γραπτή έντολή καί όϊη- 
γία ιατρόν», ήτις άπαλλάσσει μεν τον φνσικο-3εραπεντήν τής 
•ύποχρεώσεως νά συστεγάζεται μετά τον ιατρού, πλήν τον νπο- 
χρεώνε: νά ενεργή μόνον κατόπιν έγγράρων έντολών καί όϊη- 
γιών ιατρόν.'

4. Διά τον άρ·3ρον 1 παράγρ. 3 τού Ν. Δ/τος 226/1973 
(ΦΕΚ. 275/73 Α') καθορίζονται οί εις τήν Β' κατηγορίαν 
προσωπικού άνήκοντες κλάϊοι ϊι’ ονς άπαραίτητον τοπικόν προ
σόν ορίζεται τό άπολντήριον Γυμνασίου. Μεταξύ τών έν λόγω 
κλαίω ν περιλαμβάνεται καί ό τών Βοη·3ών Νοαοκόμων μονο
ετούς ροιτήαεως.

Δεϊομένον ότι αΐ πλείσται τών Βοη·3ών Νοαοκόμων οέν 
τυγχάνουν άπόροιτοι Γυμνασίου κα-3’ όαον αί Σχολαί Βοη-3ών 
Νοαοκόμων οέχοντα: ώς μαθήτριας τουλάχιστον μέ άπολντή
ριον Δημοτικού Σχολείον (Ν.Δ. 683/1948 αρ-3ρ. 11 παρ. 2) 
προτεινεται ή κατάταξις τών βοη-3ών νοαοκόμων άποροίτων 
άντιατοίχων Σχολών μονοετούς ροιτήσεως εις τήν Β' κατη
γορίαν υπαλλήλων. Σνναρώς άναρέρομεν ότι αί βοη-3οί νοαο- 
κόμοι μέχρι τής ισχύος τού Ν.Δ/τος 226/1973, ανήκον ανε
ξαρτήτως τών γραμματικών γνώαεων εις τήν Β' Κατηγορίαν 
βάαει τών ΐαχνόντων οργανισμών τών Νοσηλευτικών 'βρομά
των, τον αρ·3ρου 9 παρ. 4 τον Ν. Δ/τος 4464/1965, ή ϊια- 
βά-3μισις ϊέ τών έκ τούτων ΰπηρετονσών εις Νοσηλευτικά

Ίερνματα ήτο τοιαότη υπαλλήλων τής Β' Κατηγορίας, βά
σει τον Ν. Δ/τος 3097/1954. άρ-3ρ. 11 καί έν τέλει αύται 
ένετάγησαν ώς υπάλληλοι Β' κατηγορίας κατ' έ-σ αρμογήν τού
Ν. Δ/τος 125/1973 από 1.8.73.

"0-3εν ϊιά τον. αρ3ρον 2 τον νποβαλλομένον αχεί:ον Νόμον 
σκοπειται ή καταταξις τών βοη-3ών Νοσοκ.όμων. ήτοι τών 
άποροίτων ά/τ:στοίχων Σχολών μονοετούς ροιτήσεως άνεξαρ- 
τήτως γραμματικών γνώσεων εις τήν Β' κατηγορίαν προσω
πικού. Τούτο αποτελεί ϊιά τό Ύπονργείον Κοινωνικών Υπη
ρεσιών ·3έμα ζωτικής αηαααίας. κα-3’ όσον -3έλε: πνμβάλει εις 
τήν μεγαλντέραν προσέλενσιν νπο-ήηρίων εις τάς Σχολάς, ό 
άρ:·3μός τών όποιων ήλαττώ-3η σημαντικώς τό τρέχον σχολι
κόν έτος ϊεοομένον ότι εις τό εις βοη-3ονς νοσοκόμους πσο- 
σωπικόν στηρίζεται κατά πολν ή κάλνψις τών ά<αγκών ν,ας 
εις τήν έξασςάλισιν νοσηλεντικ.ής ςροντίϊος.

5. Διά τον άρ-Spcv 8 Β.Δ. 2593/1953 «περί άσκήσεως 
μαιευτικόν έπαγγέλματος καί περί έκ.π7ΐϊενσεως τών

οοχρεοννται
τής άϊειας ναπρώτα τρία έτη άπό τής λήψεω 

:ό επάγγελμα εις τό μέρος τής νπα··3ρον τό όριζόμε- 
άϊεία. Εξ άλλον ϊιά τον άρ-5ρον 1-4 παρ. 7 Ν.Δ. 

4053/1960 "περί όργανώσεως τον Άντιςνματικοΰ Άγώνος» 
(ΦΕΚ 83/1960. τεύχος Α'), ορίζεται ότι ϊιά τήν χορήγη- 
σιν άϊείας άσκήσεως έπαγγέλματος εις τάς άποροίτονς τών 
Σχολών_ _Άέϊλρών Νοσοκόμων. Έπισκεπτριών Άίελρών. και 
Νοσοκόμων καί τών Βοη·3ών Νο-σοκόμων άπαιτείται τριετής 
τουλάχιστον προϋπηρεσία μετά τήν λήψιν τον ϊιπλώματος ή 
τον πτυχίου εις νοσηλευτικά ιϊρνματα Ν.Π.ΔΆ. ΊϊιωΤι- 
κον Δικαίου ή Ίϊιωτικάς Κλινικάς όριζομένων άπΚτων νπό 
τού Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών ή τριετή νπησεσία»; εις 
Υγειονομικούς Στα-άμούς ή Αγροτικά Ιατρεία.

Διά τού άρ-3ρον 10 έν σννίνασμώ τού άρ-3ρον 1 Ν.Δ. 67/ 
1968 "περί λήψεως μέτρων ϊιά τή-/ κάλνψιν τών υγειονομι
κών αναγκών τής ΰπαί·3ρον» (ΦΕΚ 303/1968, τεϋχ. Α'), 
ορίζεται ότι αί μαίαι καί α! πτνχιούχοι μονοετούς ή τριετονς 
ροιτήσεως νοσοκόμο: ή Έπισκέπτρια: όποχρεονντα: όπως υπη
ρετήσουν έπί χρονικόν ϊιάστημα έξ (6) μηνών κατά τό πρώ
τον μέν ήμισν εις νοσηλευτικά ιϊρνματα τού Ν.Δ. 2592/53 
"περί όργανώσεως τής ιατρικής ά/τιλήψεως» έϊρενοντα έκτος 
τού Νομού ’Αττικής καί τών τέως Δήμων Πειραιώς καί Θεσ
σαλονίκης. κατά ϊέ τό έτερον ήμισν εις άγροτικ.ά ιατρεία, 
υγειονομικούς στα-3μούς κλπ.

Κατ’ έφαρμογήν τής παραγρ. 2 τοΰ άρ-3ρον 1 τού Ν.Δ. 
67/1968 >ι’ ής ορίζεται ότι ό ώς ά^ω χρόνος υποχρεωτικής 
υπηρεσίας εις τήν ΰπαι·3ρον Μνατα: νά"μειω-3ή ή ν’ αϋξηίή

ις 24 μη»ων ϊια καθιστικής απορασεως τού Τ- ουργον
Κοιν. Υπηρεσιών, ίξεϊό-3η ή ύπ’ άρι-3. Γ8/15230/8.1.1969 
υπουργική άπόρασις, ήτις ώρισε τον έν λόγω χρόνον εις εν 
έτος.

"0-3εν, άπό τής ϊημοσιενσεως τον Ν.Δ. 67/1968 ή άϊεια 
άσκήσεως έπαγγέλματος Νοσοκόμου, Μαίας, Έπισκεπτρίας, 
Βοη-5ού Νοσοκόμου, χορηγείται έρ’ όσον ανται συμπληρώσουν 
έτησία; υπηρεσία; εις τήν 3παι-3ρον -3εωρη-3είσης ότι 2ιά τού 
ΝΆ. 67/1968 ή μέχρι τοΰϊε τριετής υποχρεωτική υπηρεσία 
(Ν.Δ. 2593/53. άρ-3ρ. 8. παράγρ. 1 καί Ν.Δ. 4053/60,
ip-Sp. 14, παρ. 7) έμειώ-3η εις έτησίαν τοιχύτην γενομένην 
εις τήν υπαι-Spov χωρά; ώς ρητώς ορίζεται εις τήν ύπ’ άρι-3. 
Γ7/8753/έγκ. 1119/12.12.69 έγκνκλιον Υπουργείου Κοιν. 
' Υπηρεσιών.

Δο·3έντος ότι τό Νομικόν Σνμβονλιον τού Κράτους ϊεά τής 
ύπ’ άρι-3. 619/1974 γνωμοϊοτήσεώς τον άπερά^3η ότι αί περί 
τριετονς υπηρεσίας ϊιατάξεις τού Ν.Δ. 2593/53 καί 4053/ 
1960, ϊέν έχουν καταργη-5ή καί ότι μόνον τό εν έτος αυ
τής έπιβάλλεται νά γίνη εις τήν νπαι-3ρον (ΝΆ. 67/1968), 
κα-3ίσταται επιβεβλημένη ή τυπική 2ιεν-3έτησις τον ·3έμοττος, 
ήτις -3έλει έπιτενχ·5ή ϊιά τής ψηρίσεως τού άρ-Spov 4 τού 
ύποβαλλομένον σχεϊίον Νόμον οΰχί μόνον ϊιότι μέχρι σήμερον 
έραρμόζεται ή έτησία υποχρεωτική υπηρεσία εις τήν ύπαι-3ρον 
ϊιά τούς ώς άνω άναρερομένονς κλάϊονς, ώς έξ άλλου ισχύει
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καί ϊιά τοίις ιατρούς, άλλα χαί έζειϊή ή έζέχτασις τοΰ Ν.Δ. 
67/1968 (apSpov 10) έγένετο εν τή έζι-ΰυμία τοΰ Υπουρ
γείου Κοιν. Ύζηρεσιών νά μειώση τον χρόνον ΰζοχρεωτικής 
άσκήσεως των άζοροίτων των ώς άνω σχολών έκ τών τριών 
;-,*μ γΙλ Ϊμ c-r- λόνω ϊυσχερείας άζορρορήσεως αυτών ειςέτων εις εν ετο; λογω 
ττχν SzaiSpov ϊιά 3 έτη

To Νομικόν Συμϊούλιον τοΰ Κράτους άζερανθη ϊια τής 
αυτής ώς άνω γνωμοϊοτήσεώς του οτι ϊεον οζως ζροηγη-5ή 
ή έκζλήρωσις τής έχ τοΰ Ν.Δ. 67/1968 καθιερωμένη ^ύζο- 
χρεωτιχή ΰζηρεσία ύζαίθρου (έτησία) καί μετά ταΰτα ή it' 
άζοράσεως τού Ύζουργοΰ Κοιν. Ύζηρεσιών ζροσληψις ζαρα 
τφ Μαιευτηρίφ (ϊιετής τοιαύτη) ζρός συμζλήρωσιν τής τρι- 
ετοΰς ΰζοχρεωτιχής ύζηρεσίας. Π εριοριζομένου τοΰ χρόνου τής 
άσκήσεως έχ τών τριών χρόνων εί; εν (άρ·5ρ. 4 τοΰ σχεδίου) ή 
έννοια τής zap. 2 του άρ-5ρου 8 Ν.Δ. 2593/1953 είναι ζλέον 
άνευ ζεριεχομένου it’ ό καί η εν τώ αρ-θρώ 3 τοΰ σχεϊίου 
γενομένη ϊιευκρίνησις χρίνεταt άζαραιτητος.

’Εν ’Αθήνα: ς τή 28 ’Ιουλίου 1975,

Ο! Ύζουργοί
Έζί τής Προεδρίας Κυόερνήσεως Έζί τών Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ - Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

- - i ."· · Έζί τών Κοιν. Ύζηρεσιών 
;·/ - ΚΩΝΣΤ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ 

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Δ'.ά τοΰ σχεϊίου Νόμου «ζερι ρυθμίσεως θεμάτων άρορώντων 
' είς τήν άσκησιν έζαγγέλματος Φυσικοθεραζευτοΰ, Άϊελ- 

ρής Νοσοκόμου, Έζισκεζτρίας, Μαίας χαί Βοηθού Νοσο
κόμου».

Α' ΤΡΟΠΟΠ ΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεϊίου.
Νομοθετικόν Διάταγμα ΰζ’ άριθ. 775/1970.

«Περί οργανώσεως χαί λειτουργίας Άνωτέρας Σχολής Φυ- 
σιχοθεραζευτών ζαρά τώ Γενιχφ Νοσοκομείο) ’Αθηνών 

• «Βασιλεύς Π αΰλος» χαί ρυθμίσεως δεμάτων οχετιχών ζρός 
τήν άσκησιν τοΰ έζαγγέλματος τοΰ μαλάχτου» (ΦΕΚ 290 
τεΰχος Α').

Άρθρον 2.
/

Σχοζός τής Σχολής.

Σχοζός τής Άνωτέρας Σχολής Φυσικοθεραζευτών είναι ή 
θεωρητική χαι ζρακτικη μαροωσις άνϊρών χαί γυναιχών ζρός 
άζόχτησιν ζτυχίου Φυσικοθεραζευτοΰ, ζαρέχουαα είς τούτους 
το' ϊικαιιο/μα -εραρμογής ρυσικοθεραζευτικών μέσων χαί μεθό- 
ίων, ΰζο τήν έζιόλεψιν ζά-,τότε χαί οϊηγίαν ιατρού, έζί άνα- 
ζήρων έχ ζολεμιχών γεγονότων ή έα άλλων ατυχημάτων ή 
νόσων, ώς χαί έζί ζασχόντων έ= άλλων ζαθήσεων. it' άς. 
κατ ιατρικήν γνωματευσιν. ένϊείχνυται ή έραρμογή ρυσικοθε- 
ραζευτικών μέσων χαί μεθόϊων.

’Ap-Spov 13.
Δικαιώματα χαί ΰζοχρεώσεις άζοροίτων.

Οί ζτυχιοΰχοι τής Σχολής ϊικαιοΰνται νά έραρμόζουν τας 
ρυσικοθεραζευτικάς μεθόϊους, ζάντοτε όμως ΰζο τήν έζιόλε- 
ψιν χαί καθοϊήγησιν ιατρών.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεϊίου.
Ν.Δ. 226/1973.'

«Περί βαθμολογικής χαταστάσεως τού νοσηλευτικού και ετέ
ρων τινών κατηγοριών ζροσωζιχοΰ τοΰ Ύζουργειου Κοι-- 

νωνιχών Ύζηρεσιών χλζ.» (ΦΕΚ 275, τεΰχος Α ).

’Ap-Spov 1.
Καττγορίαι Προσωζικοΰ.

3. Είς τήν Β' κατηγορίαν ανήκουν θέσεις ζληρουμεναι 
ϊιά κατόχων άζολυτηρίου γυμνασίου τών κλάϊων: 

α) Βοη-ύών Νοσοκόμων μονοετούς ροιτήσεως.·
Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ Σχεϊίου.

ΝΆ. 2593/1953.' ·
«Περί άσκήσεως τοΰ Μαιευτικού έζαγγέλματος χαί ζερι έκ- 
___ζαιϊεύσεως τών Μαιών» (ΦΕΚ 256/1953, τεΰχος Α')..

Άρθοον 8.

2. Δύναται ό Ύζουργός Κοιν. Πρόνοιας μετά ζρότασιν τών 
Διοικητικών Συμίουλίων τών Μαιευτηρίων έν οις λειτουργοΰ- 
σιν Σχολαί νά έζιτρέψη τήν ζρόσληψιν αριθμού άζοροιτησα- 
σών Μαιών άζαραιτήτων κατά τήν κρίσιν αυτών ζρός συμζλη- 
ρωσιν κενών οργανικών ·5έσεων..

Β' ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεϊίου.’

1. Ν.Δ.2593/1953.
«Περί άσκήσεως τοΰ Μαιευτικού έζαγγέλματος καί ζερι έκ- 

ζαιϊεύσεως τών μαιών» (ΦΕΚ 256/1953, τεΰχος Α').

’Ap-Spov 8.
1. Άζασαι αί ϊυνάμει τοΰ άρθρου 5 zap. 2 τοΰ ζαρόντος 

είσαχθείσαι μαθήτρια: χτωμεναι ζϊειαν άσκήσεως τοΰ έζαγ
γέλματος Μαίας, ΰζοχρεοΰνται κατά τά ζρώτα τρία έτη άζό 
τής λήψεως τής άοείας ν’ άσκήσωσι τό έζάγγελμα είς τό μέ
ρος τής ύζαί·5ρου τό όριζόμενον έν τή άοεία. Εις τάς ζρο- 
ερχομένας έχ ζεριοχών τής ύζαί-Spou ώς τόζος άσκήσεως ορί
ζεται ό τοζος ζροελευσεώς των, έρ’ όσον ουτος στερείται 
Μαίας ή είς μέρος ζλησιέστερον ζρός αυτόν όριζόμενον ομοίως 
έν τή άοεία.

2. Ν.Δ. 4053/1960.
«Περί όργανώσεως τοΰ Άντιρυματικοΰ Άγώνος» (ΦΕΚ 83/ 

1960, τεΰχος Α').

'A?-Spov 14.

7, Εοεζής cιά τήν χορήγησιν άοείας άσκήσεως έζαγ
γέλματος εις τάς άζοροίτους τών Σχολών Αοελρών Νοσοκό
μων, Αοελρών Έζισκεζτριών καί Νοσοκόμων καί τών Βοη- 
•λών Νοσοκόμων, άζαιτείται τριετής τουλάχιστον ζροϋζηρεσία, 
μετά τήν λήψιν τοΰ οιζλώματος ή τοΰ ζτυχίου. είς Σανα
τόρια καί λοιζά Νοσηλευτικά Ίίρύματα. Νομικά Πρόσωζα 
Δημοσίου ή Ίϊιωτικού Δικαίου, Ύγειο-υομιχάς ύζηρεσίας Δη
μοσίας ή Νομικών Προσώζων Δημοσίου ή Ίϊιωτικού Δικαίου 
ώς καί είς Ίϊιωτιχάς Κλινικάς ή Σανατόρια, έριζομένων 
άζάντων ύζό τοΰ Ύζουργού Κοινωνικής Προνοίας. ή τριετή 
ΰζηρεσίαν είς Υγειονομικούς Στα·5μούς ή Κοινοτικά καί 
Αγροτικά ’Ιατρεία.
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Λ: ζαραί αινούσα·. τάς οιατάςεις τή: ζ κρούσης ζαραγράςου 
ύζοχρεουνται εις τήν έζιστροσήν τών ϊαζανών έκζαιϊεύσεώς 
των!' αιτινες εισζράττοντα: ώς οημόσιον ίσοοον κατά τάς κει-
•JL*·.aς οιαταςε

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

I. Β. Διάταγμα ύζ’ άρι-S. 411/1972 .
«Περί καύορισμοϋ ϊικαιωμάτων καί ύζοχρεωσεων τών Φυσι- 

χούεραζευτών» (ΦΕΚ 108, τεύχος A ).

'Ap-Spov Μόνον.

V Αί; ύζό στοιχεία α. β, γ. ϊ καί ε τής ιταραγράσου 1
TwV 77 2.2 5 ντο; κα3 οριζόμενα: φυσικ,ούεραπευ'::y.al μεύοΐοι εκτε-
ACJV7 2* έν Φυσικσύεραζευτηρίω έν έργατα* νίω Φυσικούερα-
ζεία; ή /.a! oiy.oi, at cc λο·.τ:α» jjlcvov έν Φυσ ικούερ άζευτη-
ριω η Έ:ιγα-τηρίω Φυσικού εραζείας.

II. Ν. Δ. 683/1948.

«Περ \ ;πλωαατούχων ά:ελοών νοσοκόμων κατ ΈζΓσκεζτρίών»
(ΦΕΚ 124, τ=ιϋχος Λ')

Άρύρον 11.

Ίν α γίνη τις ίεκτή ώς μα3τ;τρίa s-'.ς τάς σχολάς άοελ-
φών ’νοσοκόμων καί έπισκεπτ,ριών, οέον νά -ροταγαγτ,:

β) ’Απολυτήριον Γυμνά-ίου ή ισοτίμου άνεγνωρισμένης'Σχό
λης 3ιά τάς Σχολάς έπισκεπτριών καί νοσοκόμων, ώς και 
ϊ:ά τάς Άνωτέρας Σχολάς Άοελφών Νοσοκόμων καί απολυ
τήριον τουλάχιστον Δημοτικού Σχολείου ϊιά τάς Σχολάς Βοη
θών Νοσοκόμων Μονοετούς φοιτήσεως.

III. Νόμος 446VI965.

«Π τσοζοζοιήσεως ίίατάζεών τ:νων του Ύζαλληλικοΰ 
ΚώΪΊκος» (ΦΕΚ 72/1965, τεύχος Α').

'Ap-Spov 9.

4......................................... .............................
Ό Κλάϊος Γ5 «Βοη-ύών Νοσοκόμων τού 1 

εινής, ανήκει εφ" έςής εις την Β' Κατηγορ 
λογική έςέλιςις τών ΰζαλλήλων αύτοϋ όρίζ 
11ω έως καί 6ω, έφαρμοζομένων ώς ζρός 
τάσεων τού αρ-3ρου 3 τού ζαρόντος.

Υπουργείου Ύγι- 
ίαν, ή οε βα-5μο- 
εται έζί βαύμοίς 
αυτούς τών 2ια-

VIII. Ν.Δ. 67/1968.
«Περί λήψεως μέτρων 3:ά τήν κάλυψιν τών υγειονομικών 

άναγκών τής ύζα!·3ρου» (ΦΕΚ 303/1968, τεύχος Α').

'Ap-Spov 1.

'Τζοχρέωσ'.ς Ιατρών.’
_1. Οί έγγραφέντες είς τάς Ίατρικάς Σχολάς τής ήμε2α- 

ζής ή άλλοοαζής άζο τού άκαόημαίκοϋ έτους 1955—1956 
καί μεταγενέστερον, ώς καί οΐ έφεσής έγγραφόμενοι, άζο- 
φοιτήσαντες ή άζοφοιτώντες τούτων, ώς καί οί άναγνωρίζον- 
τες το ζτυχίον άλλοοαζής Πατρικής Σχολής κατά τάς ίιατά- 
ξε<ς τού άρ-5ρου 2 τού ζαρόντος, όζοχρεούνται όζως όζηρε- 
τήσουν έζί χρονικόν ίιάστημα ές μηνών, κατά τό ζρώτον μεν 
ήμισυ εις νοσηλευτικά Ίόρύματα Ν_Α. 2592/1953 «ζερί όρ- 
γανώσεως τής ιατρικής άντιλήψεως έϊριύοντα έκτος τού Νο
μού ’Αττικής καί τών τέως Δήμων ΙΙειραιώς καί Θεσσαλονί
κης............».

'A?-S?ov 10.
Αί ίιατάσεις τοΰ ζαρόντος εφαρμόζονται άναλόγως καί έζί 

τών μαιών καί ζτυχιούχων μονοετούς ή τριετοϋς φοιτήσεως 
νοσοκόμων ή Έζισκεζτριών άοελφών, αίτινες ένεγράφησαν εις 
τάς οικείας σχολάς άζό τού έτους 1964—1965 καί έφεσής 
έγγραρομενας.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυμθίσεως θεμάτων άφορώντων εις τήν άσκησιν 
επαγγέλματος ΦυσικοΟεραστευτοϋ, ’Αδελφής Νοσοκόμου,

Έπισκεπτρίας, Μαίας καί Βοηθού Νοσοκόμου.
Άρθρον 1.

1. Τό άρθρον 2 τοΰ Ν.Δ. 775/1970 «περί όργανώσεως 
καί λειτουργίας Άνωτέρας Σχολής Φυσικό θεραπευτών παρά 
τώ Γενικοί Νοσοκομείο» ’Αθηνών «Β. Παύλος» καί ρυ- 
θμίσεως θεμάτων σχετικών πρός τήν άσκησιν επαγγέλμα
τος τού μαλάκτου», (αντικαθίσταται ώς ακολούθως : .

« Άρθρον 2.

Σκοπός τής Σχολής.
«Σκοπός τής Άνωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών είναι 

ή θεωρητική καί πρακτική μόρφωσις άνδρών καί γυναικών 
πρός άπόκτησιν πτυχίου φυσικοθεραπευτοϋ. Τό πτυχίον 
τούτο παρέχει εις αυτούς τό δικαίωμα έφαρμογής φυσικο- 

. θεραπευτικών μέσων καί μεθόδων έπί έν γένει άσθενών 
καί πασχόντων, έφ’ ών κατ’ ’Ιατρικήν γνωμάτευσιν ένδεί- 
κνυται ή εφαρμογή φυσιοθεραπευτικών μέσων καί μεθό
δων, πάντοτε δέ τη γραπτή εντολή καί τάς οδηγίας τού 
ιατρού».

2. *Η παράγραφος 1 τού άρθρου 13 τού Ν.Δ. 775/ 
1970 άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

«1. Οί πτυχιούχοι τής Σχολής δικαιούνται νά εφαρμό
ζουν τάς φυσικοθεραπευτικάς μεθόδους πάντοτε όμως τή 
γραπτή έντολ.ή καί κατά τάς έν αυτή οδηγίας ιατρού».

Άρθρον 2.
Οί Βοηθοί Νοσοκόμοι άπόφοιτοι άνεγνωρισμένων σχο

λών Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως άνήκουν εις 
τήν Β' κατηγορίαν υπαλλήλων αί δέ θέσεις αυτών διαθαβμί- 
ζονται άπό τοΰ 10ου έως καί 6ου βαθμού.

Άρθρον 3.
Ό υπό μαιών προσληφθεισών ή εφεξής προσλαμβανομέ- 

νων, κατά τό άρθρον 8 παρ. 2 τού Ν.Δ. 2593/1953 «περί 
άσκήσεως τού Μαιευτικού ’ Επαγγέλματος καί περί έκ- 
παιδεύσεως τών μαιών», διανυθείς χρόνος είς τήν είς ήν 
προσελήφθησαν θέσιν, λ,ογίζεται ώς υπηρεσία καλύπτουσα 
καί τήν έκ τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 67/1968 «περί λήψεως 
μέτρων διά τήν κάλυψιν τών υγειονομικών άναγκών τής 
υπαίθρου» ύφισταμένην ύποχρέωσιν αυτών, τής παραγρά
φου ταύτης διατηρουμένης έν ΐσχύι καί μετά τό τελευταίου 
τούτο Ν. Δ/γμα.

Άρθρον 4.

Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος καταργούν- 
ται :

α) Ή παρ. 1 τού άρθρου 8 τού Ν.Δ. 2593/1953.
β) Ή παρ. 7 τού άρθρου 14 τού Ν.Δ. 4053/1960 «περί 

όργανώσεως τού Άντιφυματικού Άγώνος».
γ) Πάσα διάταξις άντικειμένη είς τον παρόντα νόμον.

Άρθρον 5.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 28 ’Ιουλίου 1975
Οί 'Υπουργοί

Προεϊρίας Κνδερνήσεως Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
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