
 
 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΥΥ 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης  προληπτικού οδοντιατρικού προγράμματος από 

τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ το σχολικό έτος 2012 - 2013, παρακαλούμε όπως 

ενημερωθούν οι οδοντίατροι και οι επισκέπτες υγείας της Μονάδος σας για την 

συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος και την σχετική αίτηση συμμετοχής για την 

συμπλήρωση των στοιχείων τους. 

  

Συνημμένα  

1. πρόσκληση ενδιαφέροντος οδοντιάτρων 

2. αίτηση συμμετοχής οδοντιάτρων 

 

Κοινοποίηση 

1. Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ 

3. Διεύθυνση Πληροφορικής (για ανάρτηση στο διαδίκτυο) 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                  

       ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ                                                                    
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Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 

προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ 

 

Οι παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιελάμβαναν 

προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραμμα που εφαρμοζόταν από τις μονάδες υγείας 

στους μαθητές της Α’ τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής ευθύνης τους 

ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.  

Το πρόγραμμα συνίστατο σε επισκέψεις στα σχολεία από οδοντιάτρους 

και επισκέπτες υγείας, ενημέρωση των μαθητών σε θέματα στοματικής υγείας, 

υγιεινής και διατροφής, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και 

απλή εξέταση με γλωσσοπίεστρο για την ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση 

των στοματικών νοσημάτων. Η επίσκεψη ολοκληρωνόταν με την αποστολή του 

ατομικού δελτίου εξέτασης των μαθητών στους κηδεμόνες προς ενημέρωσή 

τους. 

Στα πλαίσια της συνέχειας στην εφαρμογή του προληπτικού 

οδοντιατρικού προγράμματος από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ στην Α’ τάξη 

των δημοτικών σχολείων της περιοχής ευθύνης τους, παρακαλούμε οι 

οδοντίατροι και οι επισκέπτες υγείας των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ που 

επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αλλά και οι οδοντίατροι και οι 
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επισκέπτες υγείας που ήδη εφάρμοζαν το πρόγραμμα να συμπληρώσουν με τα 

στοιχεία τους την σχετική αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στον ιστότοπο του 

ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην διεύθυνση d7@eopyy.gov.gr με θέμα μηνύματος 

«ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ή μέσω fax στην Διεύθυνση Σχεδιασμού 210 

6871795 έως 15 Δεκεμβρίου 2012. 

Επισημαίνουμε ότι η μαζικότερη και έγκαιρη αποστολή των στοιχείων θα 

συμβάλλει στον ορθό και έγκυρο σχεδιασμό του προγράμματος. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 

 


