
 

 

 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 

άρθρου 64(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, εκδίδει, την παρούσα εγκύκλιο για 

την ακόλουθη εφαρμοζόμενη πρακτική που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

από οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, 

για την οποία θα εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 22(1), 30(ε), 64(2)(δ) του περί 

Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου. 

1. Οδοντίατροι που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής 

χειρουργικής 

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 

οδοντιάτρων το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων 

Νόμου (ΚΕΦ.249) και κατέχουν πιστοποιητικό του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με το 

οποίο αναγνωρίζονται ως Ειδικοί Στοματογναθοπροσωποχειρουργοί σύμφωνα με τους περί 

Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 

201/2015).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 8Ζ των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) 

(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 200/2015), πρόσωπο το οποίο έχει 

μετονομαστεί από γναθοχειρουργός σε στοματογναθοπροσωπικός χειρουργός δυνάμει των 

διατάξεων του Κανονισμού 9Α των περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών του 

2004 μέχρι 2015 και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Οδοντιάτρων δύναται να ασκεί την 

ειδικότητα της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ανεξάρτητα από εγγραφή του στο 

Μητρώο Ιατρών.  

2. Ένταξη οδοντιάτρων που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής 

χειρουργικής στο ΓεΣΥ 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, οδοντίατροι που ασκούν την 

ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής δύνανται να υποβάλουν στον 

Οργανισμό αίτηση εγγραφής ή αίτηση εγγραφής και σύναψης σύμβασης για παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας 

και/ή αίτηση εγγραφής για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ για την 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας.  

3. Ισχύον πλαίσιο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής 

χειρουργικής 



Μέχρι την έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που θα ρυθμίζει την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της 

στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, ισχύουν κατ’ αναλογία οι Κανονισμοί, Εσωτερικοί 

Κανονισμοί και Αποφάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

Ειδικούς Ιατρούς με ειδικότητα στην Στοματογναθοπροσωποχειρουργική, στο μέτρο όπου 

αυτοί εφαρμόζονται. Σχετικά με την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από 

οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, ισχύει 

κατ’ αναλογία η σχετική Εγκύκλιος του Οργανισμού μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης 

δευτερογενούς νομοθεσίας. 

4. Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ 

Μέχρι την υλοποίηση και εφαρμογή της σχετικής παραμετροποίησης του Συστήματος 

Πληροφορικής σε οτιδήποτε αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, 

πρόσωπα που αιτούνται και εντάσσονται στο ΓεΣΥ για παροχή τέτοιων υπηρεσιών 

κατηγοριοποιούνται, προσωρινά και κατ’ εξαίρεση, στην κατηγορία παροχέα Ειδικός Ιατρός 

(ειδικότητα Στοματογναθοπροσωποχειρουργικής), ενώ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

δίπλα από το όνομα τέτοιων προσώπων εισάγεται εξ’ αρχής επεξηγηματική παρένθεση με την 

οποία προσδιορίζεται η ιδιότητα του οδοντιάτρου, προς αποφυγήν οποιασδήποτε 

ενδεχόμενης παραπλάνησης του κοινού ότι τέτοια πρόσωπα εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ ως Ειδικοί 

Ιατροί. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Λευκωσία, 31/7/2020 


