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1 Oral cavity checkup and consulting services for the beneficiary/parent/guardian 

about oral hygiene, suggested eating habits to avoid caries, oral habits (finger 

sucking, pacifier, etc.) and their treatment - to beneficiaries up to the age of 4

Έλεγχος στοματικής κοιλότητας και ενημέρωση δικαιούχου/γονέα/κηδεμόνα για τη 

σωστή στοματική υγιεινή, τις σωστές διατροφικές συνήθειες του παιδιού για την 

αποφυγή τερηδόνας, τις στοματικές συνήθειες (θηλασμός δακτύλου, πιπίλας κλπ) 

και την αντιμετώπισή τους κ.α. - σε δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου 

έτους της ηλικίας τους

1

2 Routine dental scaling, oral cavity checkup and consulting services for the 

beneficiary/parent/guardian about oral hygiene, suggested eating habits to avoid 

caries, oral habits (finger sucking, pacifier, etc.) and their treatment - to 

beneficiaries 4-6 years old

Αποτρύγωση, έλεγχος στοματικής κοιλότητας και ενημέρωση 

δικαιούχου/γονέα/κηδεμόνα για τη σωστή στοματική υγιεινή, τις σωστές διατροφικές 

συνήθειες του παιδιού για την αποφυγή τερηδόνας, τις στοματικές συνήθειες 

(θηλασμός δακτύλου, πιπίλας κλπ) και την αντιμετώπισή τους κ.α. - σε 

δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη 

συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας τους
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3 Routine dental scaling, topical application of fluoride and oral cavity checkup - to 

beneficiaries 6-12 years old

Αποτρύγωση, τοπική εφαρμογή φθορίου και έλεγχος στοματικής κοιλότητας - σε 

δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη 

συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας τους

2.63

4 Routine dental scaling and oral cavity checkup - to beneficiaries 12+ years old Αποτρύγωση και έλεγχος στοματικής κοιλότητας - σε δικαιούχους που έχουν 

συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους

2

Γενικοί Κανόνες:

1. Ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα μιας επίσκεψης το χρόνο σε οδοντίατρο (δηλαδή εφόσον περάσει διάστημα ενός έτους από την προηγούμενη επίσκεψη του δικαιούχου σε οδοντίατρο στο 

πλαίσιο του ΓεΣΥ). Το είδος της επίσκεψης καθορίζεται από την ηλικία σύμφωνα με τις πιο πάνω δραστηριότητες. 

2. Η πρόσβαση σε οδοντίατρο είναι απευθείας χωρίς παραπεμπτικό. 

3. Ο οδοντίατρος μπορεί να συνταγογραφεί συγκεκριμένα φάρμακα που απαιτούνται στις περιπτώσεις δικαιούχων με συγκεκριμένες παθήσεις μόνο για τη διενέργεια αποτρύγωσης ή/και 

φθορίωσης.  
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