
 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
Σχετικά με την κάλυψη οδοντιατρικών εργασιών υπάρχουν δύο (2) περιπτώσεις: 
 Όταν η δαπάνη, με το τιμολόγιο του Δημοσίου, δεν υπερβαίνει το ποσό των          120 Ευρώ και 
πραγματοποιείται μία φορά κάθε εξ  (6) μήνες. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται τα 
πιο κάτω δικαιολογητικά: 
Το βιβλιάριο ασθενείας στο οποίο θα έχουν καταχωρηθεί  υποχρεωτικά οι εργασίες στην 
ανάλογη θέση (ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΟΜΜΑΤΟΫΑΛΙΑ – 
ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ). 
Γνωμάτευση του θεράποντος οδοντιάτρου με τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ημερομηνία και 
ανάλυση των εργασιών. 
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του θεράποντος οδοντιάτρου, η οποία θα αναγράφει αναλυτικά 
τις γενόμενες εργασίες. 
Κοστολόγηση των γενομένων εργασιών από τον ελεγκτή οδοντίατρο του Ταμείου. 
 
Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 120 Ευρώ ή ανεξάρτητα με το ποσόν, πραγματοποιείται 
για δεύτερη φορά μέσα στους έξι (6) μήνες, τότε ο ασφαλισμένος επισκέπτεται το Ταμείο 
έχοντας μαζί του το βιβλιάριο ασθενείας και μία γνωμάτευση του θεράποντος οδοντιάτρου. Ο 
ελεγκτής οδοντίατρος εφοδιάζει τον ασφαλισμένο με το Δελτίο Οδοντιατρικών Εργασιών 
(Δ.Ο.Ε.) στο οποίο  αναγράφονται οι εγκεκριμένες εργασίες.  Μετά το τέλος των εγκεκριμένων 
εργασιών, έρχεται εκ νέου στο Ταμείο και ελέγχεται από τον ελεγκτή του Ταμείου για την 
ορθότητα των εργασιών, έχοντας μαζί του απαραίτητα, το βιβλιάριο ασθενείας, το Δ.Ο.Ε., τις 
ακτινογραφίες  αν αυτές αναφέρονται και λαμβάνει την τελική έγκριση και κοστολόγηση, και 
εφ’ όσον έχει την απόδειξη του οδοντιάτρου, μπορεί να εισπράξει από το Ταμείο τα 
αναλογούντα χρήματα.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Και στις δύο περιπτώσεις πριν από την εκκαθάριση, που θα κάνει  το τμήμα 
παροχών, πρέπει υποχρεωτικώς ο ασφαλισμένος να περάσει από τους ελεγκτές 
οδοντιάτρους όπου θα  του κοστολογήσουν ή θα εγκρίνουν τις εργασίες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Φθορίωση δικαιολογείται σε παιδιά μέχρι 13 ετών και μία (1) φορά τον χρόνο. 
Η θεραπεία Χρόνιας Γενικευμένης Ουλίτιδας καλύπτεται μόνο μία (1) φορά το χρόνο και δεν 
μπορεί να εμφανίζεται μαζί με τον καθαρισμό διότι τότε ο καθαρισμός δεν πληρώνεται. 
Για να πληρωθεί εξαγωγή έγκλειστου δοντιού, ενδοδοντική θεραπεία αλλά και θεραπεία 
περιοδοντίτιδας με θυλάκους, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ακτινογραφιών. 
Για την επανάληψη ιδίων προσθετικών εργασιών (Στεφάνες, Οδοντοστοιχίες) πρέπει 
υποχρεωτικά να περάσουν πέντε (5) χρόνια από την τελευταία εργασία. 
 
Για επανάληψη των ιδίων Εμφράξεων πρέπει απαραίτητα να περάσει τουλάχιστον ένας (1) 
χρόνος  από την τελευταία εργασία. 
Διαγνωστικές ακτινογραφίες εγκρίνονται μόνο εφ’ όσον προσκομισθούν. 
 
 
 



 
 
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Για την έγκριση από το Ταμείο της δαπάνης των Ορθοδοντικών εργασιών πρέπει απαραίτητα να 
προσκομισθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Αίτηση του ενδιαφερομένου, και 
Δύο γνωματεύσεις – προσφορές από Ορθοδοντικούς στις οποίες  θα αναφέρονται, το κόστος και 
η διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. 
Προσέλευση για έλεγχο από τους Ελεγκτές οδοντιάτρους του μέλους που θα πραγματοποιήσει 
την ορθοδοντική θεραπεία. 
Το Ταμείο εγκρίνει την καταβολή μέχρι του 60% της μικρότερης προσφοράς, με ανώτατο 
καταβλητέο ποσό τα χίλια οκτακόσια (1800) Ευρώ, και υπολογίζει την προκαταβολή και τις 
τακτικές πληρωμές (συνήθως ανά δίμηνο ή τρίμηνο ή τετράμηνο).  
Πριν από την πληρωμή της τελευταίας δόσεως, γίνεται ο τελικός έλεγχος από τον Ελεγκτή 
οδοντίατρο του Ταμείου, εφ’ όσον προσκομισθεί η έγγραφη βεβαίωση του θεράποντος 
ορθοδοντικού για το επιτυχές τέλος των εργασιών και προσέλθει το μέλος που πραγματοποίησε 
την θεραπεία για τον τελικό έλεγχο από τον Ελεγκτή οδοντίατρο. 
Για την έγκριση ορθοδοντικής αγωγής ασφαλισμένων στην επαρχία, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι 
του Ταμείου, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλουν και μία  πανοραμική ακτινογραφία για την 
έγκριση από τον Ελεγκτή οδοντίατρο του Ταμείου.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ορθοδοντικές θεραπείες ενηλίκων ασφαλισμένων καλύπτονται μόνο για σοβαρούς 
λειτουργικούς λόγους, αναφερομένους στις γνωματεύσεις των ορθοδοντικών και μετά από 
έγκριση που δίδεται από 3μελή επιτροπή Ελεγκτών οδοντιάτρων, που λειτουργεί με ευθύνη της 
κας Γιακουμάκη.(ΑΝΑΚ. Νο 115/22-3-07) και επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου 
 


