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Προς  
1. Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές - Έδρες τους 
2. Συλλόγους Συντ/χων Α.Τ.Ε. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο      5/2002 
 

ΘΕΜΑ : « Οδοντοϊατρικά - Έναρξη προγράμματος προελέγχου, ολοκλήρωση 
συστήματος περιοδικού ελέγχου στην Επαρχία» 

 
 

 Σ΄ εφαρμογή της αποφ. Δ.Σ. 3/28.02.02 και συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 6/11.04.02 της 

Διοίκησης του Ταμείου που αφορά την επαναπροσέγγιση του καθεστώτος προέγκρισης – έγκρισης 

των οδοντοϊατρικών δαπανών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. 

 Όλοι οι ασφαλισμένοι άμεσα – έμμεσα που κάνουν οδοντοπροσθετικές εργασίες & 

θεραπείες περιοδοντίτιδας από 01.05.02 οφείλουν, προκειμένου να αποφύγουν στις δαπάνες τους 

περικοπές, να ακολουθήσουν πιστά τα παρακάτω. 

 Συνεχίζεται κατ΄ αρχήν ο τελικός έλεγχος από τους εντεταλμένους γιατρούς των Πολ/τρείων 

Αθήνας & Θεσ/νίκης στις δαπάνες οδοντοπροσθετικών εργασιών των ασφαλισμένων που γίνονται 

στην περιοχή αρμοδιότητας των δύο Πολ/τρείων αλλά και αυτών που ενώ διαμένουν σε 

διαφορετικές περιοχές κάνουν θεραπείες στις περιοχές των Πολ/τρείων.  

Πέραν του τελικού ελέγχου από την 01.05.02  θα γίνεται προέγκριση σε όλες τις 

προσθετικές εργασίες & θεραπείες περιοδοντίτιδας από τους γιατρούς  των Πολ/τρείων. 

 Οι ασφαλισμένοι που κάνουν οδοντοϊατρικές προσθετικές εργασίες & θεραπείες  

περιοδοντίτιδας στην υπόλοιπη χώρα, οφείλουν, μέσα σε ένα 10ήμερο από την ημέρα έναρξης των 

εργασιών από τον οδοντίατρο της επιλογής τους, να αποστείλουν για έγκριση στο Πολ/τρείο 

Αθηνών μέσω του κατ/τος της Α.Τ.Ε. στο οποίο συναλλάσσονται στη Δ/νση 3ης Σεπτεμβρίου 43 – 

Τ.Κ. 10433, υπόψη του Ελεγκτή οδοντ/τρου κ. Τσαντήλα τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

1. Αίτηση της οδοντοθεραπείας 
2. Ενδοστοματικές ακτινογραφίες 
3.  Γνωματεύσεις κατά περίπτωση των θεραπόντων ιατρών. 
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Ο υπεύθυνος ελεγκτής οδοντ/τρος του ΤΥΠΑΤΕ, μετά την παραλαβή και την περάτωση 

του ελέγχου αφού ενημερώσει την καρτέλα του ασφαλισμένου και προβεί στην κοστολόγηση της 

αιτούμενης θεραπείας πρέπει μέσα σ΄ ένα 10ήμερο από την παραλαβή των δικαιολογητικών να 

αποστείλει στο Κατ/μα όπου συναλλάσσεται ο ασφαλισμένος, τα δικαιολογητικά και τον 

προϋπολογισμό της δαπάνης που προεγκρίνει. Η Τ. Υγ. Επιτροπή του Κατ/τος της Α.Τ.Ε. πρέπει 

κατά την απόδοση των σχετικών δαπανών, μετά την περάτωση των εργασιών στον ασφαλισμένο 

από τον οδοντ/τρό του, να καταβάλλει το ποσό που δικαιούται περιοριζόμενη υποχρεωτικά στο 

ποσό που έχει προϋπολογισθεί και εγκριθεί από τον οδοντ/τρο του Ταμείου και μόνο σ΄ αυτό. Αν 

στο διάστημα της συγκεκριμένης θεραπείας παρουσιασθεί ανάγκη για κάτι πρόσθετο και 

συμπληρωματικό τότε για την νέα αυτή συμπληρωματική εργασία πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια με 

τα προηγούμενα διαδικασία. 

 Σημειώνεται εδώ ότι, μετά την καταβολή στον ασφαλισμένο των ποσών που δικαιούται 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της δαπάνης τους όπως αναλυτικά εκτέθηκε προηγούμενα, οι Τ. 

Υγ. επιτροπές θα συνεχίζουν κανονικά την αποστολή όπως μέχρι σήμερα των δικαιολογητικών για 

έλεγχο από τις διοικητικές υπηρεσίες των Πολ/τρείων Αθήνας & Θεσ/νίκης, οι οποίες από την 

παραπάνω ημερομηνία (01.05.2002) οφείλουν να αποδέχονται στο σύνολο και επιμέρους ό,τι 

προηγούμενα έχει προεγκριθεί από τον ελεγκτή. Οι τελικοί ιατρικοί έλεγχοι από τον ελεγκτή 

οδοντ/τρο θα πραγματοποιούνται μεταγενέστερα κατά τους περιοδικούς περιφερειακούς 

οδοντ/κούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται ανά δίμηνο σ΄ όλη την Επικράτεια βάσει 

προγράμματος ως προς την επιλογή της περιοχής, του Κατ/τος και του ασφαλισμένου. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης διαφορών μεταξύ των εργασιών  για τις οποίες υπήρξε προέγκριση και 

αυτών που πραγματοποιήθηκαν, ο ελεγκτής οδοντίατρος θα συντάσσει έκθεση με το πόρισμα του 

ελέγχου και θα ενημερώνει για τη λήψη απόφασης το Δ.Σ. του Ταμείου. 

 Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι ασφαλισμένοι να βοηθήσουν, στην επιτυχία 

αυτού του προγράμματος, δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα που θα συναχθούν εξαρτάται 

άμεσα ο μελλοντικός προγραμματισμός πολιτικής αυξήσεων ή οικονομιών στις συγκεκριμένες 

παροχές. 

 Εάν η θεραπεία έχει προηγηθεί της 01.05.02 τότε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου θα 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της απόδειξης του γιατρού. 

 Εν πάση περιπτώσει η δικαιολογημένη περίοδος γι΄ αυτές τις θεραπείες θα είναι μέχρι την 

20.05.02. 
 Με το περιεχόμενο να ενημερωθούν οι Συν/χοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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