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                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  ««Τροποποίηση  του  Π.Δ.  200/1988  (ΦΕΚ  87  Α΄)  ως  προς  το 
άρθρο  4  αυτού,  σχετικά  με  τον  αριθμό  και  την  κατηγοριοποίηση 
επεμβάσεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας 
της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις :

α. των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 83 του Ν.2071/92 « Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 123 Α΄)

β.  της  παρ.  4  του  άρθρου  83  του  Ν.2071/92(ΦΕΚ123  Α΄),  όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  42 του Ν. 3418/05 

     «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287 Α΄)
γ.  του  άρθρου  21  παρ.5Β   του  Ν  3580/2007«  Προμήθειας  Φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 134 Α΄) 

δ. του αρ.49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
     δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176,Α΄),όπως τροποποιήθηκε
     με το αρ. 50 του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
     και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31, Α΄)
ε. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας» (ΦΕΚ 
76 Α΄)
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στ.   του αρ.90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

     Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.Δ. 63/2005

     (ΦΕΚ 98,Α΄) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της

     απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού

     προϋπολογισμού.  

2.  Την  αριθμ.  οικ.  3402/3-7-2013  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Υγείας Αντώνιο 

Μπέζα» (ΦΕΚ 1642 Β΄).

3.  Την  παρ.  β  του  άρθρου  29  του  Ν.  3209/03  «Ρυθμίσεις  θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 304 Α΄)

3 Το Π.Δ/γμα 200/88 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως του τίτλου της 

Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/9.5.88)

4..  Την αριθμ.  17 απόφαση της 238ης/6.12.2012 Ολομέλειας του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τροποποιούμε  το Π.Δ. 200/1988 (ΦΕΚ 87 Α΄) ως προς το άρθρο 4 

αυτού,  σχετικά  με  τον αριθμό και  την  κατηγοριοποίηση επεμβάσεων που 

εμπίπτουν  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  ειδικότητας  της  Στοματικής  και 

Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» ως εξής:

                                                        

                                                               Άρθρο    4

                Αριθμός Επεμβάσεων

Ο αριθμός επεμβάσεων που εκτελεί ο ειδικευόμενος κατανέμονται ως 

εξής:

Οδοντοφατνιακές επεμβάσεις                    200  

• Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών 
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• Επεμβάσεις ακρορριζεκτομής 

• Εκτομή οστικών ακίδων 

• Εκπυρήνιση ακρορριζικών κύστεων 

• Σκληρών και μαλακών ιστών 

• Περικαψική εκτομή καλοήθων όγκων

• Ενδοστοματική λήψη βιοψίας

Επεμβάσεις σε στοματογναθικές λοιμώξεις      80  

• Οδοντογενείς  και  τραχηλοπροσωπικές  λοιμώξεις  (σχάση  πυωδών 

συλλογών με ενδοστοματική και εξωστοματική προσπέλαση)

• Οδοντογενής ιγμορίτις (πλαστική ιγμορείου) 

• Σιελαδενίτις (ενδοστοματική αφαίρεση σιελολίθων)

• Οστεομυελίτις (οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας)

Τραύμα                                    80  

• Οδοντοφατνιακές κακώσεις

• Κατάγματα του σώματος της κάτω γνάθου και υποκονδυλικά

• Κατάγματα της άνω γνάθου σε επίπεδο Le Fort I,II και III

• Καταγμάτα ρινοηθμοειδικά

• Κατάγματα του ζυγωματικού συμπλέγματος 

• Κατάγματα των μετωπιαίων κόλπων και ολοπροσωπικά κατάγματα

Επεμβάσεις  αποκατάστασης  συγγενών  ανωμαλιών  και  αγγειακών 
βλαβών                                                10  

• Σύγκλειση σχιστιών και υπερώας (σκληρής, μαλθακής, φαρυγγοπλαστική)

• Αιμαγγείωμα

• Λεμφαγγείωμα κεφαλής τραχήλου.

Επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής και χειρουργικής της ΚΓΔ         20  

• Οβελιαία οστεοτομία της κάτω γνάθου

• Οστεοτομία της άνω γνάθου σε επίπεδο Le Fort I

• Αμφιγναθική οστεοτομία 
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• Τμηματική οστεοτομία 

• Γενειοπλαστική 

• Επεμβάσεις επαναφοράς του διάρθριου δίσκου 

• Οστεοαρθρίτιδας της ΚΓΔ και αρθροπλαστικής

Επεμβάσεις προπροσθετικής χειρουργικής                 30  

• Εκβάθυνση προστομιακών αυλάκων

• Εκτομή χαλινών ανύψωση του οστού των φατνιακών αποφύσεων με 

μοσχεύματα.  Τοποθέτηση  εμφυτευμάτων  επί  εξειδικευμένων 

περιπτώσεων:

α) Μετεγχειρητικών και μετατραυματικών ελλειμμάτων  και

β) σε εκτεταμένη οστική ατροφία (του προσώπου και  των γνάθων) είτε 

συγγενούς αιτιολογίας ή επίκτητης (σε ηλικιωμένα άτομα)

• Ανύψωση ιγμορείου και τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Νεοπλάσματα                        50  

• Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων καλοήθων και κακοήθων νεοπλασματικών 

βλαβών και κύστεων 

• Μαλακών και σκληρών ιστών 

• Λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικό ή ριζικός) παρωτιδεκτομή 

• Εκτομή υπογνάθιου σιελογόνου αδένα 

• Χειρουργική  αφαίρεση  κύστεων  και  νεοπλασματικών  βλαβών  του 

τραχήλου (κύστη Θυρεογλωσσικού πόρου, κυστικό ύγρωμα κ.λ.π.)

• Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα                       5  

• Μετατόπιση του γενειακού νεύρου

• Νευρεκτομή (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου)

• Ανοικτή έγχυση ουσιών (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου)

Επεμβάσεις αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων             5  

• Επεμβάσεις διατατικής οστογένεσης
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• Αποκατάσταση με ελεύθερα αγγειούμενα (οστικά ή/και μαλακών μορίων) 

μοσχεύματα

Συντηρητικές επεμβατικές τεχνικές                     10  

• Καθετηριασμός των πόρων των μειζόνων σιελογόνων αδένων 

• Ενδοσκόπιση ιγμορείου και ΚΓΔ

• Ενδοαρθρική και ενδομυϊκή έγχυση ουσιών.

H Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

                           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Εσωτερική Διανομή                      
1.Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Αρχείου         
( για δημοσίευση στην εφημερίδα της          
  Κυβέρνησης)
2. Υ7α       
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