ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου 'Ρύθμιση επαγγέλματος αδκού τε-

άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

χνκτού προθετικών και ορθωπκών κατοααυών και άλ
λες συναφείς διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η ρύθμιση θεμάτων
που φορούν την άσκηση του επαγγέλματος του ειδικού
τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκα
τάστασης, γιατί είναι το επάγγλεμα που ενώ ασκείται από
πολλών ετών δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί
Δια του ίδιου σχεδίου νόμου επίσης ρυθμίζονται επί
μέρους θέματα που ανα φέρονται σε κοινωνική προστασία
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Ειδικότερα:
Αρθρο 1
1. Το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης, παρ' ότι είναι
παραίατρικό επάγγελμα και παρά τη μεγάλη σημασία που
έχει και το σημαντικό ρόλο που παίζει ως μέλος της ομάδας
αποκατάστασης στη διαδικασία της φυσικής ιατρικής απο
κατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που πάσχουν
από σωματικές και ιδιαίτερα κινητικές παθήσεις και αναπη
ρίες, η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με το
θέμα αυτό, με συνέπεια να μην υπάρχει νομοθεσία που θα
ορίζει τα προσόντα, τα δικαιώματα και ας υποχρεώσεις των
ατόμων εκείνων που ασκούν το επάγγελμα του ηδικού
τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκα
τάστασης και να μην υπάρχει καμία νομική κατοχύρωση, σε
αντίθεση με άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα όπως π.χ. του
οδοντοτεχνίτη ή του οπτικού, που διέπονται αντίστοιχα από
ας διατάξεις των ειδικών νόμων 1666/1986 και 971/1979
και είναι πλήρως κατοχυρωμένα.
2. Για τους ανωτέρω λόγους και κυρίως για την
προάσπιση των συμφερόντων των ατόμων εκείνων που
χρησιμοποιούν προθετικά, ορθωτικά και άλλα είδη αποκα
τάστασης, κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση με βάση
ας προτάσεις ομάδας εργασίας, αποτελουμένης από ειδι
κούς επιστήμονες και εκπρόσωπο του "Πανελλήνιου Εμπο
ρικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Ορθοπεδικών" που
συστήθηκε με την αριθμ. Γ4α/969/1980/9-8-1990 απόφαση
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων. Οι βασικές διατάξεις του αποσκοπούν:
α. Στον εννοιολογικό ορισμό του ειδικού τεχνικού
ορθωτικών, προθετικών και λοιπών ειδών αποκατάστα
σης.
β. Στη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
και ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος,
γ. Στη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λετουργίας εργαστηρίου προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκτάστασης.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρ. 1 δίνεται ορισμός
του ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών κατασκευών
και παρέχεται εξουσοδότηση στον Υπουργό Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να καθορίσει με από
φασή του τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
του.
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου
ορίζεται ότι τόσο για την κατοχύρωση του επαγγέλματος
όσο και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ότι η άσκηση
του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών ασκείται από Έλληνες πολίτες ή
ομογενείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα, ύστερα από

Αρθρο 2
Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στη σύσταση και τη
λειτουργία ειδικής εξεταστικής επιτροπής για την εξακρί
βωση των γενικών επαγγελματικών γνώσεων των τεχνικών
προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.
"Αρθρο 3
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης,
μόνο σε όσους έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος
του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών
και ρυθμίζονται άλλα σχετικά θέματα.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 επιτρέπεται η ίδρυση
εργαστηρίων προθετικών ορθωτικών και λοιπών ειδών
αποκατάστασης, υπό μορφή εταιρείας, μόνο από ειδικούς
τεχνικούς αντίστοιχων κατασκευών και συγγενών τους
πρώτου βαθμού (γονείς και τέκνα, σύζυγος) όπως επίσης
και σε φυσικά πρόσωπα που όμως έχουν διευθυντή,
υπεύθυνο τεχνικό κάτοχο άδειας τεχνικού προθετικών
ορθωτικών και λοιπών μέσων αποκατάστασης.
Με την διάταξη αυτήν, παροτρύνεται η σύσταση εταιρειών
για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, τη σύγχρονη οργάνωση και
την καλύτερη ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή για την
αντιμετώπιση του αν+αγωνισμού από τυχόν ξένα εργαστήρια
που ενδέχεται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα στα πλαίσια
της ενιαίας αγοράς ενώ γίνεται εξαίρεση για τις ήδη
λειτουργούσες εταιρείες.
"Αρθρο 4
Με ας διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εργαστήρια
προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης
και τον εξοπλισμό τους.
Επειδή δεν είναι δυνατό να ορισθούν με λεπτομέρεια
από το νόμο οι προδιαγραφές των εργαστηρίων, ο
αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός και το απαραίτητο
τεχνικό προσωπικό, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ρυθμίσει όλα αυτά
τα θέματα με απόφαση των πλέον αρμόδιων συλλογικών
οργάνων, δηλαδή της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης και του Πανελλήνιου Εμπορικού και Βιοτε
χνικού Συλλόγου Ορθωτικών Τεχνιτών.
Άρθρο 5
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι
περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.
Κρίνεται σκόπιμο να ιιπογραμμισθούν οι διατάξεις της
περ. δ" της παρ. 1 του άρθρου αυτού που προβλέπουν την
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
εάν ο αδειούχος καταδικασθεί στην οποιαδήποτε ποινή για
τα αναφερόμενα αδικήματα Πρόσωπα τα οποία θα καταδικασθουν για διάπραξη των αδικημάτων αυτών, κρίνονται
ακατάλληλα και θεωρούνται επικίνδυνα για την άσκηση ενός
τόσο σοβαρού και υπεύθυνου επαγγέλματος όπως είναι του
ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών
αποκατάστασης.
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Άρθρο 6

Αρθρο 9

Με -πς διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θάμα
της συνέχισης λειτουργίας του εργαστηρίου προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης στην περί
πτωση θανάτου του αδειούχου ειδικού τεχνικού.
Έτσ. ορίζεται ότι ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα του
θανόντος αδειούχου, εφόσον είναι ανήλικα σπουδάζουν σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή και έχουν ηλικία κάτω των 25
ετών, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία του εργαστη
ρίου, υπό την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο θα διευθύνεται
από υπεύθυνο αδειούχο ειδικό τεχνικό προθετικών, ορθω
τικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.

Το άρθρο αυτό προβλέπει την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων και ποινών κατά τις διατάξεις του άρθρου 458
του Ποινικού Κώδικα σε όσους ασκούν το επάγγελμα του
ειδικού τεχνικού χωρίς να κατέχουν άδεια άσκησης του
επαγγέλματος ή διατηρούν εμπορικά καταστήματα, ανεξάρ
τητα εργαστήρια ή εργαστήρια εγκατεστημένα σε φαρμακεία
χωρίς άδεια ή χωρίς υπεύθυνο ειδικό τεχνικό προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.

Άρθρο 7
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθορυ αυτού λαμβάνεται μέριμνα για τους εμπειροτεχνίτες που ασχολούνται
σήμερα με το επάγγελμα ειδικού τεχνικού προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης είτε με δικά
τους εργαστήρια, είτε σε εργαστήρια άλλων.
Έτσι ορίζεται ότι οι ανωτέρω λαμβάνουν άδεια ασκήσεως
του επαγγέλματος χωρίς να δώσουν εξετάσεις ενώπιον
της επιτροπής, εφόσον έχουν τουλάχιστο δεκαετή προϋ
πηρεσία. η οποία βεβαιώνεται με τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται λεπτομερώς στις παρ. 1 και 2 του άρθρου
αυτού, ενώ στην παρ. 3 τάσσεται προθεσμία 6 μηνών για
να λάβουν άδεια λειτουργίας για όσα εργαστήριο λειτουρ
γούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 8
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα
ακόλουθα:
Δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη ίςτχύος του παρόντος
νόμου η λειτουργία εργαστηρίων προθετικών, ορθωτικών
και λοιπών ειδών αποκατάστασης σε φαρμακείο καθώς και
η κατασκευή και πώληση των εξής περιοριστικό ανοφερόμενων προθετικών και ορθωτικών ειδών:
α. Τεχνητά μέλη άνω των κάτω ακριών,
β. Κηδεμόνες άνω και κάτω ακριών, αυχένος και κορμού,
γ. Υποδήματα - πέλματα παθήσεων,
δ. Ζώνες οσφύος επί παραγγελία,
ε. Αναπηρικά αμαξίδια χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνηταΑντίθετα μπορεί να πωλούνται ελεύθερα στα φαρμακεία
όλα τα άλλα προθετικά και ορθωτικά είδη και γενικά τεχνικά
βοηθήματα πλην των ανωτέρω αναφερομένων.
Επίσης όσα εργαστήρια προθετικών και ορθωτικών ειδών
στεγάζονται σε φαρμακεία κατά την ημερομηνία ενάρξεως
της ισχύος του νόμου, εξακολουθούν να λειτουργούν, να
κατασκευάζουν και να πωλούν όλα τα είδη προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών υπό την προϋπόθεση ότι:
α. θα πληρούν ης βασικές προϋποθέσεις από πλευράς
χώρου, εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού που θα ορίσει
ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
με απόφαση του.
β. θα διευθύνονται από αδειούχο ειδικό τεχνικό προθε
τικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.
Τα καθορώς εμπορικά καταστήματα (όχι εργαστήρια)
μπορούν να πωλούν όλα τα είδη προθετικών, ορθωτικών
και λοιπών ειδών αποκατάστασης εφόσον τα κατασκευα
ζόμενα στην Ελλάδα τα προμηθεύονται μόνο από εργοστήρια, που λειτουργούν κατόπιν άδειας χορηγηθείσης κατά
ης διατάξεις του παρόντος νόμου κοι τα εισαγόμενα είναι
εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας από τους
αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 10
Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και
λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης σε
ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που πάσχουν από
παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, ερειστικού ή αναπνευστικού
συστήματος.
Η ρύθμιση είναι αναγκαία γιατί οι κείμενες διατάξεις δεν
παρείχαν αυτήν την ευχέρεια.
Με την παρ. 2 ειοάγεται ένας νέος θεσμός, που είναι η
διημέρεύση των πιο πάνω ασθενών σε ειδικά ιδρύματα για
να ολοκληρώνεται η αποθεραπεία, χωρίς όμως τα άτομα
αυτά να διανυκτερεύουν.
Με τις παρ. 3 και 4 προβλέπεται ο με προεδρικά
διατάγματα καθορισμός των όρων και της λειτουργίας των
κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και των κέντρων
διημέρευοης, ενώ με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο
εξοπλισμός, το προσωπικό, οι χώροι και ό,τι άλλο είναι
αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 παρέχεται η ευχέρεια
σύναψης συμβάσεων με τα προαναφερθέντα ιδρύματα τόσο
των ςισφαλισμένων του Δημοσίου όσο και των ασφαλισμέ
νων των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών.
Τέλος με την παρ. 6 παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής
ιδιωτικών κλινικών, που προβλέπονται από το άρθρο 53
του ν. 1892/1990 σε κέντρα αποθεραπείας και αποκατά
στασης, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίσει
υπουργική απόφαση.
Άρθρο 11
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχουν την ευχέρεια
στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων να καθορίζει με απόφασή του όλα τα θέματα, που
αφορούν τα δελτία κινήσεως των ατόμων που προβλέπονται
από την υπ' αριθμ. 90/22-6-1990 Π.Υ.Σ..
Άρθρο 12
Κατά ρητή επιταγή των διατάξεων του άρθρου 21 του
Συντάγματος 1975, το Κράτος οφείλει να λαμβάνει ειδικά
μέτρα προστασίας της νεότητας, του γήρατος, της ανα
πηρίας, των πολύτεκνων οικογενειών, των αναπήρων
πολέμου και ειρηνικής περιόδου, των χηρών και ορφανών
των εν πολέμω πεσόντων.
Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων, ως κυριότερος φορέας κοινωνικής προστασίας και
περίθαλψης των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων, πέραν των
διαφόρων ειδικών μέτρων, που έχει θεσπίσει και των
διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζει υπέρ των ασθενών
αυτών ομάδων, παρέχει σε αυτό και υπηρεσίες κλειστής ή
ανοικτής περίθαλψης μέσω κρατικών ιδρυμάτων, που λει
τουργούν με τη μορφή του νομικού προσώπου δημόσιου
δικαίου (νυι.δ.δ.).
Παρ'ότι είναι κοινή πεποίθηση ότι οι παρεχόμενες

υπηρεσίες από ιδρύματα με τη μορφή του ν.π.δ.δ. είναι
αρκετα χαμηλού επιπέδου και δεν ανταποκρίνονται στις
σημερινές απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ιδρύματα (ν.π.δ.δ.),
που λειτουονούν κατά τις διατάξεις των αοθρων 108 και
επ. του Α.Κ., τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και τους
ψοοεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (σωματεία), δεν είναι
δυνατή η σύσταση ιδρυμάτων ως ν.π.ι,δ. αν δεν ταχθεί
ικανή προς τούτο περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Α.Κ..
Τα βασικότερα αίτια της ανεπάρκειας και παροχής
χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών από τα ιδρύματα με τη μορφή
των ν.π.δ.δ. είναι:
α. Η οργανωτική κα: λειτουργική τους ακαμψία,
β. Το υψηλό κοστος λειτουργίας,
γ. Η αδυναμία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ειδικά εκπαιδευμένου, ευαισθητοποιημένου, ικα
νού και κατάλληλου προσωπικού νια την κάλυψη ειδικών
αναγκών των ιδρυμάτων.
δ. Η αδυναμία αξιοποίησης της προσφερόμενης εθελο
ντικής προσφοράς εργασίας στον τομέα της κοινωνικής
προστασίας.
Επειδή πιστεύουμε ότι η λειτουργία κρατικών μονάδων
(ιδρυμάτων) με τη μορφή των ν.π.ι.δ. δεν θα παρουσιάζει
τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα που συναντούμε στα
ν.π.δ.δ. αλλά αντίθετα θα είναι πιο ευέλικτη πιο αποδοτική
και πολύ λιγότερο δαπανηρή προβλέπεται, με τις διατάξεις
του παρόντος, να συνιστώντοι με προεδρικά διατάγματα
προτεινόμενα από τους Υπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, ιδρύματα κοινω
νικής προστασίας με τη μορφή ν.π.ι.δ. για την εξυπηρέτηση
σκοπών υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υγείας, Προνοιος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
’
Αυτό το κενό καλύπτουν οι διατάξεις των άρθρων αυτών.
Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 3 παρέχεται η
δυνατότητα κοινωφελών οργανισμών, που εδρεύουν στην
αλλοδαπή, να συνάπτουν σύμβαση με λειτουργούντα ήδη
νομικό πρόσωπα ή να λειτουργούν παραρτήματα στην
Ελλάδα.
Άρθρο 13
Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η ρύθμιση των
οργανωτικών θεμάτων των συνιστώμενων μονάδων με
προεδρικά διατάγματα.

νίων παθήσεων πεομλέπενται δύο -- ετ.ς ιατοων αυσικηο
ιατρικής και αποκατάστασης
Επειδή όμως οι φυσιατρα αποτΐΛουν ένα toau Γν.διο
ρισμένο ιατρικό δυναμικό, δεδομένου o.l η ειδικότητα tout
είναι πολύ καινούργια, προτείνετα η θέσπιση διάταξης
ώστε να ανπκατασταθει π μια εκ των δύο θέσεων ουσάτρων
με μια θέση ιατρού οοθοπεδικού ή νευρολόγου και vc
ισχύσει το όριο ηλικίας όπως στους γιατρούς του Ε.Ι.Υ.,
ενώ λαμβάνεται πρόνοια για την περίπτωση που και οι δύο
θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς φυσικής ιατρικής και
αποκατάστασης.
Εξάλλου στα θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων ν.π.δ.δ.
παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ιστρικού προσωπικού κυρίως
στην ειδικότητα των φυσιάτρων.
Για να δοθεί κίνητρο προσέλευσης ιατρών στα εν λόγω
θεραπευτήρια και στους οίκους ευγηρίας, μετά κυρίως τον
αποκλειστμό τους λόγω ορίου ηλικίας, οπό άλλες θέσειπ
νοσοκομείων κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση διάταξης ώστε
ειδικό για τους γιατρούς των θεραπευτηρίων χρονιών
παθήσεων να επιμηκυνθεί το όριο ηλικίας πρόσληψης όπως
ακριβώς και με τους ιατρούς του Ε.Ι.Υ. Αυτές τις δυσκολίες
επιδιώκουν να καλύψουν οι διατάξεις του παρόντος.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνα
τότητα κάλυψης των θέσεων των ιατοών φυσικής αποκα
τάστασης των θεραπευτηρίων χρονιών παθήσεων κα στους
οίκους ευγηρίας και με άλλες ιατρικές ειδικότητες, που δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιατροί φυσικής αποκατάστασης
ενώ ορίζεται το όριο ηλικίας των προσλαμβανόμενων ιατρών
σύμφωνα με το ισχύοντα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
\

\

Άρθρο 17

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται ο
θεσμός της απασχόλησης ‘κατ' επίσκεψιν" με ωρομίσθιο ή
με μερική απασχόληση του ιατρικού και παραιατρικού
προσωπικού των ιδουμάτων πρόνοιας, εφόσον δεν υπάοχουν ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η παρ. 2 καθορίζει τη διαδικασία πρόσληψης, ενώ η παρ.
3 προβλέπει την άμεση διοκοπή στις εργασίες των
προαναφερομένων μόλις γίνει η πλήρωση των οργανικών
θέσεων και η παρ. 4 προβλέπει τη ριβμιση των όρων και
προϋποθέσεων και το ύψος της αμοιβής της 'κατ' επίσκεψιν"
απασχόλησης με υπουργική απόφαση.
Άρθρο 18

Αρθοο 14

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μετονομάζονται τα
θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων σε κέντρα αποθεραπείας
- αποκατάστασης και οι οίκοι ευγηρίας σε οίκους διαμονής
;αι φιλοξενίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων για να
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και για να ευοισκοται σε αρμονία με τα διεθνώς κρατούντα. Με απόφαση
ου Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες της μετονομασίας
ους.
Άρθρο 16

Με το άρθρο αυτό δίδεται η δυνατότητα να συνιστώντοι
Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές διετούς
φατήσεως σε ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας
ατάμων με ειδικές ανάγκες με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Με την παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η
ρύθμιση με προεδρικά διατάγματα όλων των θεμάτων, που
αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοιτώντων και το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα την οργάνωση
και τη λειτουργία της σχολής αυτής.
Με την παρ. 4 ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των
Σχολών ενώ με την παρ. 5 προβλέπονται πέραν του βαθμού,
και ειδικά κριτήρια για την επιλογή, που αποσχοπούν στην
επιλογή μαθητών με ιδιαίτερη κλίση σε έναν τόσο ευαίσθητο
χώρο αλλά και στη σχετική προνοιακή μεταχείριση μαθητών
στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν διάφορα κοινωνικά
κριτήρια, καθορίζεται επίσης ο τρόπος επιλογής των
μαθητών.
Άρθρο 19

Από τους οργανισμούς ορισμένων θεραπευτηρίων χρο-

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κυρώνεται και

Με το άρθρο αυτό παοέχεται η δυνατότητα να εφαρμό
ζονται αναλόγως και στα προνοιακά ιδρύματα, που νοση
λεύουν άτομα με ειδικές ανάγκες, οι διατάξεις που αφορούν
τις προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στα
νοσηλευτικά ιδρύματο.
Άρθρο 15

4

αποκτώ ισχύ νόμου η αρ. Γ 5δ/οικ. 418/20.2.89 κοινή
υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία
προγενέστερων κοινών αποφάσεων, οι οποίες είχαν κυρω
θεί με το άρθρο 12 του ν. 180/1988 (ΦΕΚ 208Α'). Με τις
κυρωθείσες αυτές αποφάσεις παρασχέθηκαν διευκολύνσεις
στους δανειοδοτηθώντες με τα στεγαστικά προγράμματα
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
Αρθρο 20
Το άτομο με ειδικές ανάγκες, που έχει αναπηρία
τουλάχιστον 67% κινδυνεύει αν απασχοληθεί να χάσει την
ασφαλιστική κάλυψη που έχει από το γονέα του Σε αυτήν
την περίπτωση η οικογένειώ του προτιμώ να το κρατήσει
στο σπίτι και να διατηρήσει την ασφαλιστική κάλυψη που
έχει με κίνδυνο όμως δυσμενείς κοινωνικές και ψυχολογικές
επιπτώσεις στο άτομο με ειδικές ανάγκες.
Με την παρούσα διάταξη έχουν τη δυνατότητα πλέον
τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κρατούν τον ασφαλιστικό
φορέα της οικογένειάς του εάν το επιθυμούν ή τον
προηγούμενο πριν την απώλεια ασφαλιστικό φορέα. Η
ρύθμιση θα γίνει με υπουργική απόφαση, που θα ρυθμίσει
τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος. Με την παρ. 4 τα άτομα με ειδικές ανάγκες
που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και
επιδοτούνται με προνοιακό ή άλλο επίδομα διατηρούν αυτό
και αν ακόμη εργάζονται.
Αρθρο 21
Με το άρθρο αυτό κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από
τότε που ίσχυσε η Φ11/3212/28-12-90 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
\

Άρθρο 22 '
Κατάργηση διατάξεων
Από της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική
ή ειδική διάταξη οντικειμένη στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από της Λημοσιεύοεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνηοεως εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 1992
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σ. Κούβελας
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. Κλειτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

I. Παλαιοκρασσάς

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Α. Καλαντζάκος

Γ. Σούρλας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. Σουφλιάς

Μ. Παπακωνσταντίνου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άννα (Ραρούδο-Μπενάκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίαση αριθμός 78 της 4 Φεβρουάριου 1992, ώρα
6.00 μ.μ.
Συνεδρίασε το τμήμα Α της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθησαν οι Α. Τσούτσος,
Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, X. Φατούρος, Αντιπρόεδρος
ΣτΕ, Π. Φλώρος, σύμβουλος επικράτειας, Κ. Κεραμεύς,
καθηγητής πανεπιστημίου (εισηγητής), Δ. Παπαπετρόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Α. Ανδρεουλάκος,
εισαγγελέας εφετών, X. Γεωργακόπουλος, εφέτης, X.
Πολίτης, δικηγόρος (εισηγητής) και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος
καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων με τίτλο: 'Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και άλλες συναφείς
διατάξεις'.
Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο Α. Μπότσος. Αντι
πρόεδρος Ε.Σ., λόγω κωλύματος.
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουρ,ού Π. Κοντουλάκος. Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας και Ν. Δράκος,
Διευθυντής.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:
1. Όπου αναφέρεται ο τίτλος του ειδικού τεχνικού νο
γραφεί πλήρως ως εξής: 'ειδικός τεχνικός προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης'.
2. Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ. 1 στον πέμπτο στίχο η λέξη: 'παραγγέλλ,οντος' να διορθωθεί σε: 'παραγγέλλοντος' και στο
δέκατο στίχο μετά τη λέξη: 'Εμπορικού' να προστεθεί
η λέξη: 'και',
β) Στην παρ. 3:
αα) Στον τρίτο στίχο νο απλειφθούν οι λέξεις: 'της
αλλοδαπής'.
ββ) Στον πέμπτο στίχο να προστεθεί η λέξη: 'εφόσον',
γγ) Στην περ. α, τρίτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις:
'της ημεδαπής ή'.
δδ) Στην περ. β στον πρώτο στίχο μετά τη λέξη:
'άσκηση' να προστεθεί: 'ή εργασία' και στο τέλος του
τετάρτου στίχου να προστεθεί η λέξη: 'και',
γ) Στην παρ. 4, περ. γ, δεύτερο στίχο η λέξη:
'θεωρημένου' να διορθωθεί σε: 'θεωρημένο'.
3. Στο άρθρο 2:
α) Στην παρ. 1:
αα) Στην περ. α, στίχοι 3-4 να απλειφθεί το κείμενο:
'ή ένα ιατρό...προσόντα'.
ββ) Στην περ. β, στρίτο στίχο, μετά τη λέξη: ‘Διευθύνσεως' να προστεθεί η λέξη: 'Προστασίας'.
γγ) Στην περ. γ, στίχοι 1-2 να γραφεί με κεφαλαίο το
πρώτο γράμμα του τίτλου του σιιλλόγου.
β) Στην παρ. 2, περ. α, στίχοι 3-4, να γραφεί με κεφαλαίο
το πρώτο γράμμα του τίτλου του συλλόγου.
γ) Στην παρ. 3, έκτο στίχο, ο αριθμός: '4' να διορθωθεί
σε: Ί'.
δ) Στην παρ. 4, πρώτο στίχο, να οπαλειφθεί η λέξη:
'γενικών'.
4. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 2. στίχοι 4-6. να απαλείφθεί το κείμενο:
'και έλεγχο... εξοπλισμού.' και να προστεθεί: 'όπως
ορίζεται στο άρθρο 4.'.

β) Στην παρ. 3 το κείμενο των στίχων 4—7 να διατυπωθεί
ως εξής:
’περί ατομικής ή εταιρικής επιχειρήσεως οιασδήποτε
μορφής'.
γ) Στην παρ. 4:
αα) Στον πρώτο στίχο μετά τη λέξη: 'άδεια' να
προστεθούν οι λέξεις: 'ίδρυσης και',
ββ) Το κείμενο των στίχων 4—6 να διατυπωθεί ως εξής:
’παύει να ισχύει και απαιτείται η χορήγηση νέας άδειας',
δ) Στην παρ. 5:
αα) Στους στίχους 5-8 το κείμενο: 'και συγγενών... εφ
όσον* να διατυπωθεί ως εξής: 'ή και μεταξύ τρίτων μη
ειδικών. Σε κάθε περίπτωση'.
ββ) Στο στίχο 14 να απαλειφθούν οι λέξεις: 'συνεστημένες και’.
γγ) Στους στίχους 15-16 το κείμενο: "όλοι... τεχνικοί'
να διατυπωθεί ως εξής: 'κανένας μέτοχος δεν είναι
ειδικός τεχνικός'. Η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να
προστεθεί διάταξη με την οποία να προβλέπεται χρονικό
όριο για την πρόσληψη ειδικού τεχνικού και συνιστά την
επανεξέταση του θέματος.
5. Στο άρθρο 4, παρ. 2:
α) Στο στίχο 9 μετά τη λέξη: 'Εμπορικού' να απαλειφθεί
η παύλα και να προστεθεί η λέξη: 'και',
β) Στο στίχο 11 μετά τη λέξη: 'Διεύθυνσης' να προστεθεί
η λέξη: 'Προστασίας'.
γ) Στον στίχο 12 αντί της λέξης: 'Υπερηλίκων' να τεθεί
η λέξη: 'Ηλικιωμένων'.
6. Στο άρθρο 5:
α) Στην περ. β στον τέταρτο στίχο να απαλειφθεί η
λέξη: 'του' και στον έβδομο στίχο να απαλειφθεί η λέξη:
'και' και μετά τη λέξη: 'αποκτήσει' να προστεθεί: 'ο
δικαιούχος'.
β) Στην περ. δ στους στίχους 2-4 αντί του κειμένου:
'από ... δικαιωμάτων' να τεθούν οι λέξεις: 'από την
υπηρεσία του δημοσίου υπαλλήλου',
γ) Στην περ. ε, πρώτο στίχο, το ρήμα: 'παύει' να
διορθωθεί σε: 'παύσεΓ.
7. Στο άρθρο 7:
α) Στην παρ. 1:
αο) Στους στίχους 5-8 το κείμενο: 'εφόσον... αποκα
τάστασης νο διατυπωθεί ως εξής: 'εφόσον διατηρούν
το εργαστήριο τουλάχιστον επί δεκαετία συνεχώς',
ββ) Στην περ. α. πρώτο στίχο να απλειφθούν οι λέξεις:
'της αρμόδιας Εφορίας ή' και οι υποπερ. I και II να
διατυπωθούν ως εξής:
Ί. Ημερομηνία έναρξης της εργασίσς
II. Αντικείμενο της εογασίος.
β) Στην παρ. 2:
αα) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάοχει ανισότητα στην
προϋπηρεσία που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας σε
εμπειροτεχνίτες που διατηρούν εργαστήριο κατά την
παρ. 1 του άρθρου 7 και σε αυτούς που δεν διατηρούν
εργαστήριο κατά την παρούσα παράγραφο και συνιστάται η επανεξέταση του θέματος
ββ) Στον όγδοο στίχο ο αριθμός: '3' να διορθωθεί σε:
'4' και να απαλειφθεί η λέξη: 'σχεδίου'.
γγ) Το τελευταίο εδάφιο να προταχθεί της παρ. 2 με
την εξής διόρθωση: στον πρώτο στίχο αντί: ‘παράγραφο
... αυτού' να τεθεί: 'παράγραφο αυτή'.
γ) Στην παρ. 3 στους στίχους 2-4 το κείμενο:
'υποχρεούνται... άρθρου 4." να διατυπωθεί ως εξής:
'υποχρεούνται εντός τριμήνου, απο την έκδοση της
απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4, να ζητησουν άδεια
ιδρύσεως και λειτουργίας.'.

8. Στο άρθρο C
α) Στην παρ. 1 το κείμενο των στίχων 3—4. να διατυπωθεί
ως εξής: ’και να κατασκευάζονται και να πωλούνται απυ
φαρμακεία τα κατωτέρω προϊόντα υρθωτιχης και upcθετυοής:'.
β) Το κείμενο της παρ. 3 να διατυπωθεί σε δυο
παραγράφους ως εξής:
'3. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να πωλούν
προθετικά, ορθωτικά και λοιπά ήδη αποκατάστασης έκτος
των αναφερομένων στην παρ. 1.
4. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση προθετικών, ορθωπκων
και λοιπών ειδών αποκατάστασης επιτρέπεται μόνο εφόσον,
είτε γίνεται η προμήθεια από εργαστήριο που λειτουργεί
με άδεια της αρμόδιας αρχής, είτε η εισαγωγή συνοδεύεται
απο πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγούμενο από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή το Τεχνολογικό Κέντρο
Αναπήρων για τα προθετικά, ορθωτικά και λοιπά είδη
αποκατάστασης.'.
9. Στο άρθρο 9:
α) Το πρώτο εδάφιο να διατυπωθεί ως εξής:
Όι ασκούντες το επάγγελμα, χωρίς άδεια, του ειδικού
τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκα
τάστασης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 45S
ΠΚ, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιμωρούνται βαρύτε
ρα.
Με την αυτή ποινή τιμωρούνται: α) οι παραβάτες των
διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος νόμου και β) οι
ειδικοί τεχνικοί προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών
αποκατάστασης που ενεργούν χωρίς γραπτές οδηγίες και
εντολές του θεράπολ/τα ιατρού.'.
β) Στο δεύτερο εδάφιο, πέμπτο στίχο, να απαλειφθεί η
λέξη: ’του’.
10. Στο άρθρο 11:
α) Να προστεθεί ο αριθμός του ΦΕΚ όπου εδημοσιεύθη
η Π.Υ.Σ. 90/22-8-1990.
β) Το άρθρο λόγω πεοιεχομένου να τοποθετηθεί μετά
το άρθρο 19 και να γίνει η ανάλογη τροποποίηση στην
αρίθμηση των άρθρων 11-19.
11. Στο άρθρο 12:
α) Στην παρ. 1:
αα) Στον έκτο στίχο ανή της λέξης: 'αρμοδιότητα' να
τεθεί η λέξη: 'εποπτεία'.
ββ) Στο τέλος να προστεθεί διάταξη ως εξής:
"Τα νομικό πρόσωπα αυτά δύνανται να επιχορηγούνται
από τον κρατικό προϋπολογισμό.'.
β) Στην παρ. 3, πέμπτο στίχο, μετά τη λέξη: 'συμβάσεις'
να προστεθεί η λέξη: 'συνεργασίας'.
12. Στο άρθρο 13 στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί η
λέξη: 'ίδια' και στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'μονάδων'
να προστεθούν οι λέξεις: 'προηγούμενου άρθρου'.
13. Στο άρθρο 16:
α) Στην παρ. 1 ο έβδομος στίχος να διατυπωθεί ως εξής:
'Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπόψηφιοι ιατροί ορθο
πεδικοί'.
β) Στην παρ. 2 ο πέμπτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής:
"ορίζεται το ισχύον για τους'.
14. Στο άοθρο 17:
α) Στην παρ. 1 στο δέκατο στίχο αντί των λέξεων: 'με
την' να τεθεί: 'με τη'.
β) Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: 'με' να
προστεθεί η λέξη: 'αιτιολογημένη' η οποία να απαλειφθεί
από τον τρίτο στίχο.

15. Στο άρθρο 18:
α) Η παρ. 3 να προταχθεί της παρ. 2 και νο περιορισθεί
στη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας, γιατί η ρύθμιση
της Ιδρυσης προβλέπεται στην παρ. 1.
β) Στην παρ. 5, περ. β. πρώτο στίχο μετά τη λέξη:
'Διεύθυνσης' να προστεθεί η λέξη: 'Προστασίας·.
16. Στα άρθρα 20 και 21 η Επιτροπή επισημαίνει ότι μετά
την ΣτΕ 3596/91 (Ολομ.) για να είναι σύννομη η κύρωση
των αποφάσεων πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη: 'από
τότε που ίσχυσε.·.
17. Στο άρθρο 22, δεύτερο στίχο, η λέξη: ‘αντικειμενική·
να διορθωρθεί σε: ‘αντικειμένη*.
Αθήνα, 4 Φεβρουάριου
Ο Πρόεδρος

Ο Γ ραμματέας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκστό-

οιοοης

Άρθρο 1
Ειδικός τεχνικός προθετικών ή ορθωτικών
κστοσκευών και άσκησης επαγγέλματος
1. Ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατα
σκευών είναι ο τεχνικός, που έχει εξειδικευτεί να σχεδιάζει,
μετρά, κατασκευάζει και εφαρμόζει προθετικά και ορθωτικά
μηχανήματα σύμφωνα με τις γριαπτές οδηγίες και εντολές
του παραγγέλλοντος ιατρού. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης, της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας και του
Πανελλήνιου Βιοτεχνικού και Εμπορικού Συλλόγου Ορθο
πεδικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται λεπτομερώς τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις -των ειδικών προθετικών, ορθωτικών και
λοιπών ειδών αποκατάστασης.
2. Το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών ασκείται ύστερα από άδεια του
Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προ
θετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται σε "Ελληνες
πολίτες και σε ομογενείς εγκατεστημένους μονίμως στην
Ελλάδα, ως και σε πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας:
α. Εφόσον κατέχουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης ή
μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής ή
ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας
προθετικών ή ορθωτικών καταονευών, που vc καλύπτει
εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.
β. Έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή εργασία
σε εργαστήριο του δημόσιου ή Ιδιωτικού τουεα, που
λειτουργεί επίσημα, διάρκειας τουλάχιστο δύο ετών (ένα
έτος στην προθετική και ένα στην οοθωτική) κατα πλήρη
απασχόληση και
γ. Επιτύχουν σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον εξετα
στικής επιτροπής κατά τα οριζόμενε στο άρθρο 2.

4.
Η πρακτική άσκηση αποδεικνύεται κατά περίπτωση:
α. Με πιστοποιητικό του αρμόδιου δημόσιου φορέα,
β. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου
του ιδιωτικού εργαστηρίου, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και με
βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ότι ο
υποψήφιος ήταν ασφαλισμένος ως ασκούμενος ή εργαζό
μενος σε ιδιωτικό εργαστήριο προθετικών ή ορθωτικών
κατασκευών.
γ. Με αντίστοιχο πιστοποιητικό δημόσιου ή ιδιωτικού
φορέα της αλλοδαπής θεωρημένο από την αρμόδια ελλη
νική προξενική αρχή, στην περίπτωση που η πρακτική
άσκηση ή εργασ>α πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.
3.
Σε περίπτωση που ιδρυθεί ειδική σχολή προθετικών
και ορθωτικών μηχανημάτων τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως, δεν έχουν εφαρμογή στους αποφοίτους της οι
διατάξεις των περ. β και γ1 της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 2
Εξεταστική επιτροπή
ι. Συνιστάται τριμελής εξεταστική επιτροπή, που λει
τουργεί στην Αθήνο, στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από:
α. Έναν ιατρό φυοίατρο ή ορθοπεδικό με ΙΟετή τουλά
χιστον άσκηση της ειδικότητας, κάτοχο διδακτορικού δι
πλώματος ως πρόεδρο.
β. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που ασκεί
καθήκοντα προϊσταμένου διευθύνσεως προστασίας ατόμων
με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένων, ως μέλος.
γ. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ. του Πανελλήνιου
Βιοτεχγικού και Εμπορικού Συλλόγου Ορθοπεδικών, ως
μέλος.'
2. α. Για κάθε τακτικό μέλος συμπεριλαμβανομένου και
του προέδρου, ορίζεται και ένα αναπληρωματικό.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Εμπορικού και
Βιοτεχνικού Συλλόγου Ορθοπεδικών αναπληρούται πάντοτε
από τον αντιπρόεδρό του συλλόγου αυτού.
β. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με διετή
θητεία, που ούναται νο παραταθεί και γιο 2 ακόμη χρόνια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήοεως, καθορίζονται η διαδικασία των εξετά
σεων. τυχόν άλλα αναγκαίο δικαιολογητικά, που πρέπει να
υποβάλλουν οι υποψήφιο», πέραν των αναφερόμενων στις
παραγράφους 3 και 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της εξεταστικής
επιτροπής.
4. Οι εξετάσεις αποσκοπούν στην εξακρίβωση των
γενικών επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων του
υποψηφίου. Η αποτυχία του υποψηφίου σε πέντε εξεταστι
κές περιόδους συνεπάγεται τον οριστικό αποκλεισμό του
από πς εξετάσεις.
Άρθρο 3
Ίδρυση και λειτουργία εργοστηρίων προθετικών,
ορθωτικών και λοιπών ειδών σποκάτοστοσης
1.
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου κατα
σκευή. προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκα
τάστασης χορηγείται μόνο σε οσους έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού προθετικών
ή ορθωτικυ. κατασκευών.

