
ΕΛΛΗΓ{ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΙ{ΙΚοΣ οΡΓΑlγΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ" )

Απüφαση 237
Το Δ.Σ. αφοý Ýλαβε υπüψη
Α.Την κÜτωθι με αρ. πρωτ.οικ93α2Ι6-3-2014Ýγγραφη εισÞγηση τηò Δ/νσηò
Σχεδιασμοý,

<<ΚΙε τιò διατÜξειò του Üρθρου Ι 2 τοιι Ενιαßου Κανονισμοý ΙΙαροχηò Υγεßαò του
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/]Β,ΙΙ.20Ι2), παßιÝχονται στουò δικαιοýχουò περßθαλψηò του
Οργανισμοý υπηρεσßεò που περιλαμβÜ"νουν πρυληπτικÝò δρÜσειò, θεραπευτικÝò,
π ρ ο σ θ ετ ικÝ _ò απ ο κατ αστ Üσ ε ι ò,
ΣυγκεκριμÝνα σττlν παρÜlιραφο 3 τοt, ßδιου Üρθρου η οδοντιατρικÞ περßθαλψη

γ παρÝχεται σε οδοντιÜτρουò τηò ελεýθεòιηò επι)-ογηò τcυν ασφαλισμÝνων εντüò
δικτýου συμβεβλημÝνων οδοντιατρεßωι, ι? πολυδοδοι,τιατρεßων και στιò δομÝò του
Οργανισμοý.
Ειδικüτερα στην παρÜγραφο 3Α αναφÝρονται οι ακüλουθεò παραχÝò οδοντιατρικÞò
περßθαλψηò που αφοροýν στην πρüληψ,ι σε παιδιÜ ηλικßαò 6 Ýòοò και ] 2 ετþν
υποχρεωτικÜ και χωρßò συμμετοχÞ τòυν ασφαλισμÝνòυν στο κüστοò:

ο ΕξÝταση και Ýκδοση πιστοποιητικιιý
ι Αντιμετþπιση οξÝοò περιστατικοý
ο ΚαθαΡισμüò και φθορßωσιº μια φορ{χ το χρüνο
. ΠροληπτικÝò εμφρÜξειò (sealants) ß.ιÝχρι τÝσσεριò
ο ΕζαγòυγÞ νεογιλοý
ο Εφüσον κρßνεται απαραßτητο μηχαντlμα ι}ιατιjρησηò χþροιι στον οδοντικü

φραγμü
ΕπιπλÝον στην παρÜ^lραφο 3Β εκτιßò ιιπü τι; υπηρεσßι,:ò πρüληψηò, θεραπε[α και

γ αποκατÜσταση παρÝχεται απü ,r, 1ι[οιιÜδεò Υγεßαò τOυ ΕΟΙΙγΥ, το εýροò των
οποßων και οι διαδικσ.σ[εò παροχÞò καθορßζονται με απüφασι1 του Δ.Σ, τοL)

Οργανισμοý.
ΙΙ. Πρüταση τηò ΟμÜδαò Εργασßαò ποL) συγκροεηθηκε απü το Ι'ραφεßο ΠροÝδρου
εßναι ο διαχωρισμüò σε δýο βασικÝò κατιlγòι,ρßεò και η κÜλυψη ταροχÞò
οδοντιατρικÞò περßθαλψηò του ασφα)"ιστικοý πληθυσριοý τοιι ΕCΠΥ¾ ριε βÜση την

ηλικßα.
ΣυγκεκριμÝνα η ΟμÜδα Εργασßαò προτεßνει:
Α. ΠΑΡοΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ ΔΕΚ¶ΕΞΙ (Ι 6) ΕΤQΙν
Π ρ ο ληπτικÝ ò ο δ οντιατρ ικÝ ò π ρ Üξε ι ò

Ι. ΕξÝτασι7 και χορηγηση οδοντιατρικιßò βεβιι"ßωσηò (ασφαλιστικÞ τιμÞ Ι 0,00 €)
2, ΕνδοστοματικÞ ακτιν()γραφßα (ασφ, τιμη 5,00 €)
3. ΤοπικÞ εφαρμογÞ φθορßοιι ((ασφ.τιρυß Ι5,00 €)
4. Προληπτικη Ýμφραξη οπιýν και σχισμτ[ιν γιονßμων ),ομφßτυν (ασφ, τιριη 5,00

€)



5" Αποτρýγωσlº _ Αφαßρεση οδοντιιtιßò πλ(Χκσ.ò _ οδηγßεò στοματικηò υγιεινÞò

(ασφ τιμÞ 20,00 €)

Θ ερ απευτικÝò ο δ οντι ατρ ι κÝ ò πρ ÜξεJò

6. Εξαγωγη νεογιλοý οδüντοò (ασφ, τιμÞ } 5,0() €)

7. ΕξαηιωγÞ μονßμου οδüντοò (ασφ"τιl,ιß1 25,0α €)

Β. Απλη Ýμφρ«ξη οδüντοò (αοφ,τιμι! 25,00 €)
g. Σýνθετη Ýμφρ«ξη οδüντοò (ασφ,τιμÞ 30,00 €')

10. Ενδοδοrrr«Þ θεραπεßα μονüρριζου οδüι,τοò (α,σφ. τιμ{7 40,00 €)

g. ηΜοχεΖ Ζε εþυαογΖ κιι εκυ/\ικΕε_ακο τοπ ιεκιε:ι (ιοι ετοκ
πßßÞοrr«ζþοrrrλßr-«ε αerιòl,ια εφηβουò και ενη)υικεò ÜνοΙ των (Ι6) ετþν

Ι,,ι"s"η*ιο«ψη-εξÝτασÞ-διÜlιγωσηκαιαιιτιμετdΙπισηεπεÞιοντοò
οζÝοò περιστατικοý (ασφ, τιυÞ Ι 5,00 €)

2. ΕνδοστοματικÞ ακτινο))ραφßα (ασψ" τιμÞ 5,00 €)

3, Αποτρýγ,ωση -- Αφαßρεσυ οδοντικÞò κλÜκαò - Οδη},[gò στοματικηò

υγιεινηò (ασφ.τιμη 20,0ý Ý')

ΘεραπευτικÝò οδον'τιατρικÝò πρ,Üξειò γι.σ. εφιjβουò κσ"ι ενÞλικεò Üτ'cυ τεον (Ι6) εΤþν

4. Θεραπεßα ουλßπιδαò (ασφ.τι,μι1 25,α() €)

5. Εξαγωγη οδüντοò (ο.οφ τιl"ειj 25,0α €)

6. ΑπλÞ Ýμφρ«ξη οδüντòsò (ασφ,τιμ1 25,0() €)

7. Σýνθετ7 Ýμφρ«ξη (ασφ.τιριιß 30,α0 €)

Β. Ενδοδο,ντßικÞ θεριαπεßα μονορριζου οδüντοò (ασφ. τιριη 40,00 €)

Γ.ΠΑΡοΧΕΣΚΙ]νΗΤΗΣΠΡοΣΘΕΤΙΚΗΣΣΕκβ!ΙΚ!}Ιγ&
οΛΙΚΩΣ Ι,{ΩΔΑ ΑΤοΜΑ

Οδοντια,,τρικÝò πρÜζειò που προτεßτ,εται να καλιιφθοýν στην κιllητÞ προσθετικÞ

αποκατÜσταστ7
]'ολικÞοδοντοστοιχßαÜντυÞκßs,τι.υº,ιιÜθοιισεα'σφαλισμÝνουò(ασφ.τιμÞ

500,00 €)
2. Μερικη οδοντοστοιχßα Üνòυ ιß κατω 1;νÜθου με 1_ιεταλλικü σκελετü σε

ασφαλισμÝνουò (ασφ,τιμÞ 550,0υ € )

3. ΑναπροσαρμογÞ οδ,οrrοοrοιχßαò κò,,ι ε:πιδιü{;θòυση (ασφ,τιμιß Ι00,00 €)

ιιι, ΜετÜ απü τα' παρßrÜrrυ και λßμβÜναllταò ιιπüψτ7 üτι; α) οι Λ,fονÜδεò γγεßαò του

ΕοΠΥΥ μετÜ τη ψιjφισι1 τοD δ/,;,:{:ΙΚΟý ι,üμοιι 1.ιεταφÝρθηκαν πλÝον στο

πρωτοβÜ'θμιο Εθνικü λßκτυο ι,γεßαò {πΕΔ1,), β) ο ιιοτιγ1, cºýναται σýμφωνα με

την παρÜγραφο 3 του Üρθρου ] 2 να σιτν,ßχπτει σιιlΙβÜσειò ριε οδοντιÜτρουò, δ) δεν

προκαλεßßαι επιπλÝον δαπÜνη στον πρτι{.ιπο)ιογισμü του 20Ι 4 του ΕΟΠΥΥ,

ßημrrþνεται üτι σýμφωνα με το Δι.οιιζ.Φ2αOßg0/6.3,20ι4 Ýlιγραφο τηò Δ/νσηò

Ο)',κονομικþν Υπηρεσιþιτ, το σι1l,ιευη,ü ιòπüλοιπο δια,θÝσιμο ΚΑΕ 0675

«οδοντιατρικÞ πßρßθαλψη» ανÝρχεται στο πιισü τειιν 59"4Β],9Β €, το οποßο

καθ η μ ε ρ ιν Ü μ ετ αβ Üλλετ αι
προßτεßνουμε την τροποποßηση τηò παρτχιιρÜφου 3 του ßιρθρου ι 2 του Εκπγ ωò

ακολοýθωò,-

«Η οδοντιατρικtj πρüληψι7 και πεlι[OαλγΙ,ι,7 πòιριÝ7εtαΙ σε οδο.,ντιÜτροιΙò τηò

ελεýθερηò ,rrλοßηò'τcον' ασφαλισριÝν,ων στα ιlηριüσια ι{οσοκ9ι9ßα, στα κÝντρα

Υγεßαò και τιò λü*tò ΜονÜδε _ò παροχι!ò υπηγιεσιþι, ΠρωτοβÜθμιαò Φροντßδαò



Υγεßαò των ΔΥΓΙΕ ποιι αποτελοýν τιò δι,γμüσιεò δομÝò παροχηò υπηρεσιþν ΠΦΥ του

Π.Ε,Δ,Υ., καθþò και εντüò του τJικτßιου συμβεβλημÝνων οδοντιατρεßων Þ
πολυοδοντιατρεßòον [ιε το\1 ΕΟΠ ΥΥ.

Εντüò του δικτýου τcον ιδιωτικι:ßιν συμβεβλημÝντον αδοντιατρεßcυν Þ
πολυοδοντιατρεßων με τον ΕΟΠΥγ παρß::ßονται""
Α. ΠΑΡοΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΕΙΙJΘβΙρΝ.
Π ο ο λη πτικÝò ο δ οντιατρικÝ ò π ρ Üξε ιò

Ι Ι .ΕξÝταση και χορÞγηση οδοντιατρικÞò βεβαßτυσηò (ασφαλιστικÞ τιμÞ Ι 0,00 €)
Ι 2.ΕνδοστοματικÞ ακτινογραφßα (α,σφ. τιμÞ 5,00 €)
Ι 3.Τοπικη εφαρριοlιÞ φθορßου ((ασφ"τιμÞ Ι 5,00 €)
Ι4.ΠροληπτικÞ Ýμφρ«ξη οπ(ον κα,ι σχισμòbν pιονßpιων γομφßων (ασφ, τιl"ιη 5,00

t)
Ι5.Αποτρý),ωση - Αφαßρεσι1 οι\αντικιßò πλÜκσ,ò - ()δηγßεò στοματικηò υγιεινÞò

(ασφ,τιμιj 20,00 €)
ΘεραπευτικÝò ο δ οντιατρ ικÝ ò πρÜξει ò.

Ι 6,ΕξαγωγÞ νεογιλοý οδüντοò ('ασφ. τιμÞ Ι 5,()0 €)
Ι7,ΕξαγωγÞ μονßμò.ιιι οδüντοò (ασφ.τιμη 25,00 €)
Ι8.Απλιß Ýμφρ«ζη οδüντοò (ασφ.τιρι{7 25,0() €)

]9,Σýνθετη Ýμφραξη οδüντοò (ασφ" τιριß7 j(},00 €:')

20. Ενδοδοντικη θεραπε[α μονüρριζοιι ιιδüντιι _ò (ασιρ, τιμj 40,00 €)

Β. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟγΣ ΚΑt ΕΝΗΛΙΚ!;}ΑΝΩ ΤρΝ ΔΕΚΔΕΞΙ {16LF.W!ν
ΠροληπτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜξειò για ειρÞ[}ουò και ενÞλ.ικεò Üι,ω των (Ι 6) ετþν

9. Απλη επßσκεψη - εξÝτασ,ι! - διÜlτ6ση και αντιμετþπιση επε[γοντοò
οξÝοò περιστατικοι1 (ασφ. τιμιß Ι 5,α0 €)

ΙO.Ενδοστοματικη ακτινογραφßα (ασφ τι.l"ιÞ 5,00 €)
Ι Ι.Αποτρýγωση - Αφαßρεσιι οδοντικηò πλÜκαò - ()δηγßεò στοματικÞò

υγιεινÞò (ασιρ. τιμÞ 20,00 €.)

ΘεραπευτικÝò αδοντιατρικÝò_τρΜοε^,ιια εφß7βουò και η,Þλικεò Üνω των (Ι6) ετþν
Ι 2.Θεραπεßα αυλßτιδαò (ασφ" τιμι7 25,00 Ý')

Ι 3.ΕßαγòυγÞ οδüντοò (ασφ.τιμßτ 25,00 €)
Ι4.ΑπλÞ Ýμφρ«ξη οδüντο_ò (τισιρ. τιμÞ 25,00 €)
Ι5.Σýνθετη Ýμφραξη (ασφ.τιμπß -10,00 €)
] 6,Ενδοδοντικη θεραπεßα μονιßρριζ'ου οδüντοò (ασφ, τιμÞ 40,00 €)

Γ. ΠΑΡοΧΕΣ ΚΙ^ιΗΤΗΣ ΠΡοΣΘΕΤΙ!\ΙΙΣ ΣLhΙΕΡΙΚΩΙν &
ο,,1ΙΚΩΣ ΙνΩΔΑ ΑΤοΜΑ

ΟδοντιατρικÝò πρÜξειò στην κινητη προσθε;τικη αποκατÜστασι7
4. ΟλικÞ οδοντοστοιχ[α Üνω Þ κ{ιττυ γνÜθαυ σε ασφαλισμÝνουò (ασφ. τιμß7

500,00 €)
5. Μερικß7 οδοντοστοιχßα Üνω Þ κÜτω τνÜθοιτ ριε ριεταλ)rικü σκελετü σε

ασφαλισμÝνουò (ασφ.τιμιj 550,0(ß € )

6, Αναπροσαρμογη οδοντοστοιχßα; κιχι επιτ)ιüρθωση (ασφ.τιμιß Ι00,00 €)
Με απüφαση του ΔΣ του EOLIYY καθορß[ιινται, οι üραι τεον συμβÜσεων, ο τρüποò,

ο Ýλεγχοò, η αξιολüγηση, καθþò και. κÜθε Ü),λη υπü εκκρεμüτι7τα διαδικασßα,
σýμφωνα πÜντα με τα εκÜστοτε δεδòιμÝ,lα ττιυ προýπολογισμοý τòιυ Οργανισμοý,



Το Δ,Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφα"σßζει για τηι, ιιιοθÝτηση και εφαρμογιß δεσμευτικþν προò

üλουò τουò παρüχουò πρωτοκüλλων πειιι αφοροτßι, στην οδοντtατρικη φροντßδα»,

Παρακαλεßται το Δ.Σ, 7,7òχ τη λÞψη σχετικιßò τιπüφασηò»».

Β. την προφορικÞ του Γενικιιý Δ/ντη Σχεδιασμοý και ΑνÜπτυξηò Υπηρεσιþν
Υγεßαò και
Γ. τη διεξαχθεßσα ;.ιεταξý των μελßον òι,νταλλαγι1 απüψεων,

αποφασßζει ομüφωνα κα1 εγκρßνει
(συμφωνοýντοò του Κυβ. Επιτρüποιι)

-την τροποποßηση τηò παραγρÜφου 3 του Üρθρου Ι2 του ΕΚΠΥ ωò ακολοýθωò:

«Η οδοντιατρικÞ πρüληψη και περßθαλψη παρÝχεται σε οδοντιÜτρουò τηò

ελεýθερηò επιλογÞò των ασφαλισμτÝνω.τ στα Δημüσια },Ιοσοκιτριεßα, στα ΚÝντρα
Υγεßαò και τιò λοιπÝò ΜονÜδεò παροχflò υπηρεσιþν ΠρωτοβÜθρηαò Φροντßδαò

Υγεßαò των ΔΥΠΕ που αποτελοýν τιò δημüσιεò δοριÝò παροχÞò ιιπ,Ιlρεσιþν ΠΦΥ
του Π.Ε.Δ.Υ., καθιbò και εντüò του δικτýου συ;-ιβεβλημÝνων οδοντιατρεßων Þ
πολυοδοντιατρεßων με τον ΕΟΠΥΥ.
Εγτüò του δικτýου των ιδιωτικιßιν συμ[3εβrιι-1;-ιÝνοτν οδοντιατρεßων Þ
πολυοδοντιατρεßων με τον ΕΟΠΥΥ παμÝχονται:
Α. ΠΑΡοΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔιΑ ΕΩΣ ΔΕΚ,β§Ξt ιτQΞ.IαΝ
ΠροληπτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜξQιò

2Ι.ΕξÝταση και χορjγτ,lση οδοντιατρικÞò βε|_{αßιοσηò (ασφαλιστικÞ τιμÞ 10,00

€)
22.Ενδοστοl-ιατικÞ ακτινογραφßα (ασφ. τιριÞ 5,00 €)

23.ΤοπικÞ εφαρμογÞ φθορßου ((ασι;l. τιμÞ Ι5,00 €)

24.ΠροληπτικÞ Ýμφραξη οπτßιν ι(ß],ι σγJσμ6ß11, μονßμων γομφßων (ασφ. τιμÞ 5,00

€)
25.Αποτρýγωση Αφαßρεσιß οδο,ντιιòÞò π?,,Üκαò Οδη'γßεò στοματΙΚÞò

υγιεινÞò (ασφ. τιμιß 20,00 €)
ΘεραπευτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜξειò

26.ΕξαγωγÞ νεογιλοý οδüντοò (ασφ" τιμÞ 15,00 €)

2º.ΕξαγωγÞ μονßμου οδüντοò (ασφ" τιμÞ 25,00 €)

28.Απλι1 Ýμφρ«ξη οδüντοò (αοφ. ,τιριÞ 25,00 €)

29.Σýνθετη Ýμφραξη οδüντοò (ασιο. τιυι1 30,00 €)

30. ΕνδοδοντικÞ θεραπεßα μονüρριòι".l: οδüντοò (ασφ. τιμÞ 40,00 €)

Β. ΠΑΡοχΕΣ ΣΕ ΕφΗΒοΥΣ ΚΑ| ΕΝßΙΛιFβ;__ΑΝgΙρ§ΑξΚΑΕΞ| (16} ΕΤΩΝ

ΠροληπτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜξειò γ;α εφÞβουò και ενÞλικεò Üνω των (16) ετþν

17.ΑπλÞ επßσκεψη - εξÝταση - διÜγναιση και αντι;-ιετþπιση επεßγοντοò

οξÝοò περιστατικοý (cισφ. τιμιj 15,00 €)
Ι8.Ενδοστοματικη ακτινογραφßα (ασφ, τιριÞ 5,00 €)

ι9.Αποτρýγιοση _ Αφαßρεση οδοντιι<Þò πλÜκαò * Οδηγßεò στοματικÞò
υγιεινÞò (ασφ. τιμÞ 20,0ßß €)



ΘεραπευτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜΙ.;ειò για εφÞβοºJ_c και ενÞλικεò Üνω των (16)
ετþν

20.Θεραπεßα ουλßτιδαò (ασφ. τιl-ιÞ 25,00 €)
2l.Εξαγωγιj οδüντοò (ασφ. ,τιμιj 25,00 €)
22.ΑπΧÞ Ýμφροξη οδüντοò (ασφ, τιμιΙ 25,00 €)
23.Σýνθετη Ýριφραξη (ασφ. τιιτÞ 30,00 €)
24.ΕνδοδοντικÞ θεραπεßα μονüρριζου οδüντοò (ασιρ. τιμÞ 40,00 €)

Γ. ΠΑΡοΧΕΣ ΚΙ}{ΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕ3υζΗΣ_ ΣΕ }4ΕÝLζ§}{Ý
οΛΙΚΩΣ ΝΩΔΑ ΑΤΟΝ¸

ΟδοντιατρικÝò πρÜξειò στην κινιßτι1 προσθετικÞ αποκατÜσταση
º. ΟλικÞ οδοντοστοιχßα Üνω Þ κÜτιττ γνÜθου σε ασφαλισ;-ιÝνουò (ασφ. τιμÞ

500,00 €)
8. ΜερικÞ οδοντοστοιχßα Üνω {1 κÜτω γνÜθου με μεταλλικü σκελετü σε

ασφαλισμÝνουò (ασφ.τιμιιß 550.00 € )

Με απüφαση του ΔΣ του ΕΟΙΙΥΥ τι.αθορßζοντßßι οι üροι των συμβÜσεων, ο
τρüποò, ο Ýλεγχοò, η αξιολüγηση, κιτθþò και κÜθε Üλ?,τ1 ιιπü εκκρεριüτητα
διαδικασßα. σý;"ιφωνα πÜντα με τα εκÜστοτε δεδομÝνα του προýπολογισμοý του
Οργανισμοý. Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥ¾- σ"ποφòτσßζει γιι}, ττlν ιßιοθÝτηση και εφαρμογÞ
δεσμευτικþν προò üλουò τουò παρüχουò προιτιικüλλων που αφοροýν στην
οδοντιατριι<Þ φροντßδα.»
-Ποσοστü συμμετοχÞò ασφαλισμÝνων επß τηò ασÞαλιστικÞò τιμÞò

Α. ΠαροχÝò σε παιδιÜ ωò δεκιτ{;ξι (t6} ετþν:
Ιºρολι1 πτικÝò οδοντιατρικÝò πριl,ι;ειò 2 00%

ΘεραπευτικÝò οδοντιατρικÝò πραξειò 507ü

Β. ΠαροχÝò σε εφÞβουò και ενι1},ικεò Üνω τωγ δεκαÝξι (16) ετþν
ΠροληπτικÝò οδοντιατρικÝò πραξι:ιò º 0α/α

ΘεραπευτικÝò οδοντιατρικÝò πρÜt ειò º 0Υο

Γ. ΠαροχÝò κινητÞò προσθετικÞò σε μερικþγ και ολικþò νωδÜ Üτομα
ΟδοντιατρικÝò πρÜξειò στιιν κινητ;ι1 προσθετικÞ αποκατÜσταση 70%

ξ{ απüφαση αυτÞ επι§:ýιιηψ:τjδιημòρψ

Στο σημεßο αυτü εισÞλθαν στι]1,/ εγ"ιθουσα οι υπ]]ρεσιακοß παρÜγογτεò και η

δικηγüροò.


