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        Αθήνα,         27/7/2011
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ΘΕΜΑ: «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  16  παρ.  1  του  Ν.1579/1985  (ΦΕΚ  217/Α’) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  παρ.  β  του  Ν.2519/1997  (ΦΕΚ  165/Α’) 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση 
των  υγειονομικών  υπηρεσιών,  ρυθμίσεις  για  το  φάρμακο  και  άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των  άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν.1278/1982 (Α΄105) 
«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α’), όπως επανήλθε 
σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α’) «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 99/Β’) 
«Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων».

5. Την  υπ’  αριθμ.  Υ4α/οικ.  148013/2008  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ 
2303/Β’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων».
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6. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603/Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  των  Αναπληρωτών  Υπουργών  Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

7. Την  υπ’  αριθμ.  12  της  230ης Ολομ./16-5-11 απόφαση της  Ολομέλειας  του 
ΚΕΣΥ. 

8. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα»  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  Π.Δ/τος  63/2005  (ΦΕΚ 
98/Α’). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
δεν  προκαλείται  επιπλέον  δαπάνη  σε  βάρος  των  προϋπολογισμών  των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Την  εφαρμογή  νέας  τιμολόγησης  Κλειστών  Ενοποιημένων  Νοσηλίων 
(Κ.Ε.Ν.)  και  του  Ημερήσιου  Νοσηλίου  για  τους  νοσηλευόμενους  ασθενείς  στα 
Νοσοκομεία του ΕΣΥ βάσει του παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔΙΚ
. ΚΕΝ 
(*) ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΚΕΝ

ΜΔΝ 
(*)

Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμισης σε κατηγορία ασθένειας (Ε)   

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος       28.907 € 26

Ε03Α Μεταμόσχευση  καρδιάς- πνευμόνων       50.379 € 35

Ε04Α Μεταμοσχεύσεις Πνευμόνων       30.015 € 20
Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς       34.279 € 40

Ε06Μ

Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες  παθήσεις-επιπλοκές       39.863 € 47

Ε06Χα

Τραχειοστομία με  μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες  παθήσεις-επιπλοκές ή 
τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες  παθήσεις-επιπλοκές

      20.597 € 25

Ε06Χβ

Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες  χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές       15.548 € 16

Ε06Χγ
Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         8.261 € 15

Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών       26.508 € 34

Ε08Μ

Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές

      10.017 € 
24
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Ε08Χ

Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         3.683 € 10

Ε09Α Μεταμόσχευση νεφρού+παγκρέατος       15.346 € 16

Ε09Β Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος         9.669 € 8
Ε09Γ Μεταμόσχευση παγκρέατος       10.706 € 15
Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης       94.009 € 54

Ε11Μ

Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης  σπονδυλικής 
στήλης με  καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές       10.704 € 15

Ε11Χ

Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης  σπονδυλικής 
στήλης  χωρίς  καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- 
επιπλοκές         5.302 € 6

Ε12Α Εμφύτευση συσκευής νευροδιέγερσης         6.414 € 3
Ε13Α Εξωσωματική συσκευή οξυγόνωσης ECMO       37.063 € 31
ΤΚΑ 
01 Ασθένειες και δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος (Ν)   

Ν01Μ

Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.528 € 7

Ν01Χ

Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.980 € 5

Ν02Μα
Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         7.730 € 18

Ν02Μβ
Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         4.721 € 11

Ν02Χ
Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.836 € 7

Ν03Μ

Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         5.914 € 15

Ν03Χ

Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         3.990 € 5

Ν04Μ

Εξωκράνιες  αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.267 € 12

Ν04Χ

Εξωκράνιες  αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.470 € 4

Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα            439 € 1

Ν06Μ

Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή 
δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.297 € 13

Ν06Χ

Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή 
δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            969 € 2
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Ν07Μ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και 
άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.513 € 9

Ν07Χ

Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και 
άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.110 € 2

Ν10Α
Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο-συμμετοχή, την ίδια 
ημέρα            163 € 1

Ν11Α
Τηλεμετρικός έλεγχος-καταγραφή 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος         1.331 € 5

Ν12Μ

Διάγνωση νοσήματαoς νευρικού συστήματος με υποστήριξη 
αναπνευστήρα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         5.390 € 13

Ν12Χ

Διάγνωση νoσήματος  νευρικού συστήματος με υποστήριξη 
αναπνευστήρα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.720 € 7

Ν20Μ

Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς 
χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         6.919 € 25

Ν20Χ

Οξεία εμφάνιση παραπληγίας / τετραπληγίας με ή χωρίς 
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.576 € 10

Ν21Μ

Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές 
επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         4.960 € 16

Ν21Χ

Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές 
επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.885 € 5

Ν22Α Αφαίρεση- εξωσωματική θεραπεία αίματος            243 € 1

Ν23Α
Άνοια (ανοικτή συνδρομή)  και άλλες χρόνιες δυσλειτουργίες 
της εγκεφαλικής λειτουργίας         2.109 € 13

Ν24Μ
Παραλήρημα /Διέγερση με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.389 € 13

Ν24Χ
Παραλήρημα /Διέγερση με /χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.159 € 6

Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση            482 € 2

Ν26Μ

Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.062 € 9

Ν26Χ

Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            872 € 4

Ν27Μα

Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.529 € 13

Ν27Μβ

Εκφυλιστικά νοσήματα -διαταραχές νευρικού συστήματος με 
μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.307 € 8
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Ν27Χ

Εκφυλιστικά νοσήματα (διαταραχές) νευρικού συστήματος 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            482 € 3

Ν28Μ
Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία με 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.907 € 9

Ν68Χ

Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            565 € 2

Ν29Μ

Παροδικό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική 
απόφραξη με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.230 € 6

Ν29Χ

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – 
επιπλοκές            545 € 3

Ν30Α

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές 
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, ασθενούς που κατέληξε ή 
διακοσμήθηκε σε <5ημέρες            420 € 2

Ν30Μα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές 
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         3.408 € 17

Ν30Μβ

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές 
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.860 € 9

Ν30Χ

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές 
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.191 € 6

Ν31Μ
Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων με 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.510 € 7

Ν31Χ
Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            280 € 2

Ν32Μ

Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         3.175 € 14

Ν32Χ

Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – 
επιπλοκές         1.183 € 5

Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα            739 € 3

Ν34Χ

Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα-λήθαργος και κώμα με 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.012 € 5

Ν34Χ

Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότητα-λήθαργος και κώμα 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            374 € 2

Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί            350 € 1

Ν36Μ
Σπασμοί με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.486 € 6

Ν36Χ
Σπασμοί χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            482 € 2

Ν37Α Κεφαλαλγία            335 € 2
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Ν38Μ

Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.327 € 10

Ν38Χ

Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική)  κάκωση χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            879 € 4

Ν39Μ
Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.323 € 5

Ν39Χ
Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            537 € 7

Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής            272 € 1

Ν41Μ

Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.837 € 10

Ν41Χ

Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            693 € 3

Ν42Μα

Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή 
χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με  καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         5.805 € 23

Ν82Μβ

Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή 
χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με  σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         2.475 € 11

Ν82Χ

Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή 
χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές/σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.416 € 6

ΤΚΑ 
02 Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών (Ο)   

Ο01Α Επεμβάσεις για διατρηταίνοντες τραυματισμούς των οφθαλμών         1.395 € 3

Ο02Α Εκπυρήνωση-εξόρυξη  και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου         1.611 € 3
Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς            837 € 1

Ο04Α Σοβαρές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα         1.356 € 3
Ο05Α Ασκορυνοστομία            896 € 1
Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού            650 € 1
Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων            639 € 1

Ο12Α Λοιπές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα            583 € 1
Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής            336 € 1
Ο14Α Λοιπές επεμβάσεις οφθαλμού            406 € 2

Ο15Α
Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις 
καταρράκτη          1.026 € 2

Ο15Β
Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες επεμβάσεις 
καταρράκτη την ίδια μέρα            687 € 1

Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταράκτη κ.λπ.)            592 € 1

Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς         2.423 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Ο20Μ

Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού με 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         1.860 € 8

Ο20Χ

Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         1.035 € 4

Ο21Μ

Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού με 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές            934 € 5

Ο61Χ

Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές            482 € 2

Ο22Α
Ύφαιμα και  ιατρική αντιμετώπιση τραυματισμών του 
οφθαλμού            327 € 2

Ο23Α Λοιπές δυσλειτουργίες οφθαλμού            420 € 2
ΤΚΑ 
03 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του ΩΡΛ και Στόματος (Ω)   
Ω01Α Κοχλιακά εμφυτεύματα       24.000 € 1

Ω02Μα

Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις         5.420 € 11

Ω02Μβ
Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μετριοπαθείς 
συνυπάρχουσες παθήσεις         2.570 € 4

Ω02Χ

Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς 
μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις         1.609 € 2

Ω03Α
Χειρουργική διόρθωση ή επισκευή παθήσεων του λαγώχειλου ή 
λυκοστόματος         1.281 € 2

Ω04Μ Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.125 € 4

Ω04Χ Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.934 € 2
Ω05Α Επεμβάσεις της παρωτίδος         1.859 € 2

Ω06Α
Επεμβάσεις παραρηνίων κόλπων και σύνθετες επεμβάσεις 
μέσου ωτός         1.125 € 1

Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές            787 € 1
Ω11Α Αμυγδαλεκτομές και / ή Αδενοηδεκτομές            526 € 1
Ω12Α Άλλες επεμβάσεις του ΩΡΛ και στόματος            946 € 1

Ω13Α Τυμπανοτωμή ( Μυριγγεκτομή )  με εισαγωγή σωλήνα            347 € 1
Ω14Α Επεμβάσεις του στόματος και σιαλογόνων αδένων            740 € 2
Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς         2.145 € 2
Ω20Α Οδοντικές εξαγωγές και αποκαταστάσεις            557 € 1

Ω30Μ
Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις         2.288 € 9

Ω30Χ
Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές χωρίς σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις            545 € 2

Ω31Α Ίλλιγγος            444 € 2
Ω32Α Ρινορραγία            358 € 2

Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού            397 € 2
Ω34Α Λαρυγγοτραχειίτιδα και επιγλωττίτις            288 € 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Ω35Α Ρινικό τραύμα και δυσμορφία            265 € 1

Ω36Μ
Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος με συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές            957 € 4

Ω36Χ
Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές            243 € 1

Ω37Α
Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και 
αποκαταστάσεις, την ίδια ημέρα            254 € 1

Ω37Β
Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και 
αποκαταστάσεις            661 € 3

ΤΚΑ 
04

Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού 
συστήματος (Α)   

Α01Μ
Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         4.701 € 15

Α01Χ

Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         2.712 € 7

Α02Μα

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές         3.922 € 16

Α02Μβ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με 
σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.595 € 5

Α02Χ
Λοιπές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            683 € 1

Α10Μ

Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική 
αναπνευστική υποστήριξη με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         6.036 € 12

Α10Χ

Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική 
αναπνευστική υποστήριξη χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         4.627 € 8

Α11Χ
Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος χωρίς επεμβατικό 
μηχανικό αερισμό         3.635 € 12

Α12Α Βρογχοσκόπηση, την ίδια ημέρα         1.910 € 1

Α12Μ
Βρογχοσκόπηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.984 € 17

Α12Χ
Βρογχοσκόπηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         1.798 € 7

Α20Μ
Κυστική ίνωση με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         3.696 € 13

Α20Χ
Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.638 € 10

Α21Μ
Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         2.187 € 11

Α21Χ
Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.035 € 6

Α22Μα

Αναπνευστικές λοιμώξεις / φλεγμονές με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.938 € 10

Α22Μβ

Αναπνευστικές λοιμώξεις/ φλεγμονές με σοβαρές ή μεσαίας 
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.144 € 6

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Α22Χ
Αναπνευστικές λοιμώξεις/ φλεγμονές χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές            630 € 3

Α23Α Σύνδρομο άπνοιας ύπνου            319 € 1

Α24Μ

Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.821 € 8

Α24Χ

Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            949 € 4

Α25Μ

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.766 € 9

Α25Χ

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            949 € 5

Α26Μα
Μείζον τραύμα Θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.467 € 12

Α26Μβ
Μείζον τραύμα Θώρακος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.175 € 5

Α26Χ
Μείζον τραύμα Θώρακος με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            607 € 3

Α27Μ

Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            864 € 4

Α27Χ

Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            350 € 2

Α28Μ Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.377 € 6

Α28Χ Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            623 € 3

Α29Μ Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            872 € 4

Α29Χ
Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            397 € 2

Α30Μ
Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.331 € 5

Α30Χ
Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            607 € 2

Α31Μ
Νεοπλάσματα αναπνευστικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.798 € 9

Α31Χ

Νεοπλάσματα αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            910 € 5

Α32Α
Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική 
περίοδο            846 € 4

Α33Μα
Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.023 € 10

Α33Μβ
Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μεσαίου βαρύτητας 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.043 € 5

Α33Χ
Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            607 € 3

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Α34Μα
Διάμεση πνευμονική νόσος με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.977 € 10

Α34Μβ
Διάμεση πνευμονική νόσος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.393 € 7

Α34Χ
Διάμεση πνευμονική νόσος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            638 € 3

Α35Μα

Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.556 € 8

Α35Μβ

Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή 
μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            973 € 5

Α35Χ
Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            475 € 2

Α36Α Φυματίωση αναπνευστικού         2.412 € 14
ΤΚΑ 
05 Παθήσεις και δυσλειτουργίες κυκλοφορικού (Κ)   

Κ01Μ

Τοποθέτηση  ή αντικατάσταση  εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό 
σύστημα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές       16.215 € 12

Κ01Χ

Τοποθέτηση  ή αντικατάσταση  εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό 
σύστημα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές       12.420 € 3

Κ02Α Άλλες επεμβάσεις επί εμφυτεύσιμου απινιδωτή         2.844 € 4

Κ03Μ

Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική 
κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές       15.429 € 23

Κ03Χ

Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική 
κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές       11.734 € 13

Κ04Μ

Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική 
κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό και με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές       13.155 € 14

Κ04Χ

Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική 
κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό και 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         9.163 € 8

Κ05Μ

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό με 
επανεπέμβαση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές       10.023 € 18

Κ05Χ

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό χωρίς 
επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         7.270 € 13

Κ06Μ

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό με 
επανεπέμβαση ή με καταστροφικές / σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         7.182 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Κ06Χ

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό 
χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         5.077 € 7

Κ07Μα

Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές 
επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές       10.554 € 12

Κ07Μβ

Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές 
επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία με σοβαρές ή μετρίας 
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         7.279 € 8

Κ07Χ

Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές 
επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         5.354 € 7

Κ08Μ

Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         8.956 € 16

Κ08Χ

Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         5.561 € 7

Κ09Μα

Λοιπές κάρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         6.413 € 10

Κ09Μβ

Άλλες κάρδιο-θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία με σοβαρής ή μέτριας βαρύτητας 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.617 € 6

Κ09Χ

Άλλες κάρδιο-θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς 
εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.386 € 3

Κ10Μ

Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου) με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         4.166 € 8

Κ10Χ

Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.724 € 4

Κ11Μ

Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας,  πλην άνω άκρου 
και δακτύλων άκρου ποδός,  με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         7.292 € 27

Κ11Χ

Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας,  πλην άνω άκρου 
και δακτύλων άκρου ποδός,  χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.223 € 14

Κ12Μ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος, 
με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         5.465 € 11

Κ12Χ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.694 € 4

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Κ13Μ

Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω 
νοσήματος κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.969 € 17

Κ13Χ

Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω 
καρδιαγγειακού νοσήματος χωρίς σοβαρού βαθμού ή 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.660 € 7

Κ14Μα

Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών 
επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.569 € 11

Κ14Μβ

Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών 
επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρού ή 
μετρίου βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.991 € 4

Κ14Χ

Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών 
επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.277 € 2

Κ15Μ

Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.728 € 4

Κ15Χ

Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) 
χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         2.013 € 2

Κ16Μ

Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) 
με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.531 € 3

Κ16Χ

Επεμβατικές μέθοδοι στα στεφανιαία χωρίς ΟΕΜ (οξύ 
έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.118 € 2

Κ17Μ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη με 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.892 € 5

Κ17Χ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη χωρίς 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.617 € 1

Κ18Μ
Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη με συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.226 € 7

Κ18Χ
Λοιπές επεμβάσεις με βηματοδότη χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         1.146 € 2

Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις         3.194 € 3
Κ20Α Απολίνωση φλέβας            760 € 1

Κ21Μ
Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού με 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         3.680 € 15

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Κ21Χ

Λοιπές επεμβάσεις νοσημάτων κυκλοφορικού χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.494 € 4

Κ22Α Αορτικά Βαλβιδοφόρα Μοσχεύματα         7.753 € 15

Κ30Μ

Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής 
(αναπνευστήρα)  με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         6.295 € 11

Κ30Χ

Νοσήματα κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής 
(αναπνευστήρα)  χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         4.470 € 6

Κ31Μ

Νοσήματα κυκλοφορικού με ΟΕΜ  με διαγνωστική επεμβατική 
καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.038 € 8

Κ31Χ

παθήσεις-επιπλοκές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ  με 
διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς σοβαρού 
βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.183 € 4

Κ32Α

παθήσεις-επιπλοκές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ  με 
διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική, την ίδια ημέρα         1.043 € 1

Κ32Μ

παθήσεις-επιπλοκές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ  με 
διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική με σοβαρού βαθμού 
ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.062 € 8

Κ32Χ

παθήσεις-επιπλοκές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ  με 
διαγνωστική επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς σοβαρού 
βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.089 € 3

Κ33Α Διάγνωση κυκλοφορικού με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό         3.132 € 13

Κ40Μ

Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ  χωρίς διαγνωστική 
επεμβατική καρδιακή τεχνική με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         2.000 € 10

Κ40Χ

Διαταραχές κυκλοφορικού με ΟΕΜ  χωρίς διαγνωστική 
επεμβατική καρδιακή τεχνική χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            794 € 3

Κ41Μ
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         4.801 € 22

Κ41Χ
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         2.397 € 12

Κ42Μ
Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις         2.054 € 10

Κ42Χ
Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία (SCHOCK) χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις            934 € 5

Κ43Μ

Φλεβοθρόμβωση με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.471 € 8

Κ33Χ

Φλεβοθρόμβωση χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            669 € 5

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Κ34Μ

Δερματικά έλκη σε παθήσεις-επιπλοκές κυκλοφορικού με 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         2.233 € 13

Κ34Χ

Δερματικά έλκη σε παθήσεις-επιπλοκές κυκλοφορικού χωρίς 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές            981 € 5

Κ35Μ

Περιφερική αγγειοπάθεια με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.502 € 7

Κ35Χ

Περιφερική αγγειοπάθεια χωρίς σοβαρού βαθμού ή 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            521 € 2

Κ36Μ

Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με σοβαρού βαθμού ή 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            957 € 5

Κ36Χ

Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών χωρίς σοβαρού βαθμού ή 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            374 € 2

Κ37Μ

Αρτηριακή υπέρταση με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.198 € 6

Κ37Χ

Αρτηριακή υπέρταση χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            459 € 2

Κ38Μ Συγγενής καρδιοπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.284 € 4

Κ38Χ
Συγγενής καρδιοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές            627 € 1

Κ39Μ

Βαλβιδοπάθειες με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.268 € 6

Κ39Χ

Βαλβιδοπάθειες χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            327 € 2

Κ42Μ

Ασταθής στηθάγχη με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            942 € 4

Κ42Χ

Ασταθής στηθάγχη χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            467 € 2

Κ43Μ

Συγκοπή και λιποθυμία με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.113 € 6

Κ43Χ

Συγκοπή και λιποθυμία χωρίς σοβαρού βαθμού ή 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            397 € 2

Κ44Α Θωρακικό άλγος            311 € 1

Κ45Μα

Λοιπές παθήσεις-επιπλοκές κυκλοφορικού  με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.428 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Κ45Μβ

Λοιπές παθήσεις-επιπλοκές κυκλοφορικού  με μετρίου ή 
σοβαρού βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.019 € 4

Κ45Χ
Λοιπές παθήσεις-επιπλοκές κυκλοφορικού  χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            521 € 2

Κ46Μ

Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές  αγωγιμότητας με 
σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         1.245 € 6

Κ46Χ

Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας 
χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές            444 € 2

Κ47Α  Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών         2.423 € 6
ΤΚΑ 
06 Παθήσεις και δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος (Π)   

Π01Μ
Εκτομή ορθού με καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         6.489 € 18

Π01Χ
Εκτομή ορθού χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.857 € 9

Π02Μ

Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         5.741 € 17

Π02Χ

Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.771 € 8

Π03Μ

Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδακτύλου με 
κακοήθεια ή με καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         6.908 € 17

Π03Χα

Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς 
κακοήθεια και σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.826 € 8

Π03Χβ

Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς 
κακοήθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.813 € 4

Π04Μα
Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.847 € 16

Π04Μβ

Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με σοβαρές ή μεσαίας 
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.710 € 9

Π04Χ
Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         1.578 € 4

Π05Μα

Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.329 € 12

Π05Μβ

Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με  σοβαρές ή 
μεσαίας βαρύτητας  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.085 € 7

Π05Χ
Μικρές επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.379 € 4

Π06Α Επεμβάσεις πυλορομυοτομής         1.037 € 3

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Π07Μ

Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή με 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.550 € 5

Π07Χ

Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            983 € 2

Π10Μ
Επεμβάσεις κηλών (βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες κτλ) με 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.697 € 5

Π10Χ
Επεμβάσεις κηλών (βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες κτλ) χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            868 € 1

Π11Α Επεμβάσεις που αφορούν κωλοστομίες και πρωκτό            566 € 2

Π12Μα

Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος  με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.177 € 16

Π12Μβ

Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος  με σοβαρές ή μεσαίας 
βαρύτητας  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.932 € 7

Π12Χ
Λοιπές Επεμβάσεις πεπτικού συστήματος  χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            967 € 3

Π26Μ
Συνδυασμένη γαστροσκόπιση με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.338 € 14

Π26Χ

Συνδυασμένη γαστροσκόπιση χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.245 € 5

Π26Α Συνδυασμένη γαστροσκόπιση, την ίδια ημέρα            330 € 1

Π27Μ

Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.521 € 12

Π27Χ

Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            988 € 4

Π27Α Λοιπές επεμβάσεις γαστροσκόπισης, την ίδια ημέρα            265 € 1

Π28Μ
Κολονοσκόπιση με καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.062 € 10

Π28Χ
Κολονοσκόπιση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            872 € 4

Π28Α Κολονοσκόπιση, την ίδια ημέρα            290 € 1

Π40Μ
Κακοήθεια του γαστρεντερικού με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.673 € 9

Π40Χ

Κακοήθεια του γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            677 € 4

Π41Μ
Αιμορραγία γαστρεντερικού με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.027 € 5

Π41Χ
Αιμορραγία γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            412 € 2

Π42Α Επιπεπλεγμένο πεπτικό έλκος         1.097 € 5
Π43Α Μη επιπεπλεγμένο πετικό έλκος            335 € 2

Π44Μ
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου με  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.097 € 5

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Π44Χ
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου χωρίς  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.073 € 2

Π45Μ

Απόφραξη γαστρεντερικού συστήματος με καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.338 € 7

Π45Χ

Απόφραξη γαστρεντερικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            623 € 3

Π46Α Κοιλιακός πόνος ή μεσεντερική αδενίτιδα            327 € 2

Π47Μ

Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.121 € 5

Π47Χ

Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            335 € 2

Π50Μ

Διάγνωση άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος με 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.136 € 6

Π50Χ

Διάγνωση άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            374 € 2

ΤΚΑ 
07

Άλλες δυσλειτουργίες του ηπατοχολικού συστήματος και 
παγκρέατος (Η)   

H01Μ

Αναστομώσεις πυλαίας-κάτω κοίλης, επεμβάσεις παγκρέατος, 
ήπατος και παρακάμψεις με καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         7.916 € 19

H01Χ

Αναστομώσεις πυλαίας-κάτω κοίλης, επεμβάσεις παγκρέατος, 
ήπατος και παρακάμψεις χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         3.682 € 7

H02Μα

Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων  με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         5.111 € 17

H02Μβ
Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων  με σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.578 € 9

H02Χ

Μείζονες επεμβάσεις χοληφόρων  χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.079 € 6

H05Μ

Διαγνωστικές ηπατοχολικές παρεμβάσεις με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.533 € 14

H05Χ

Διαγνωστικές ηπατοχολικέςπαρεμβάσεις χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.393 € 4

H06Μ

Λοιπές Διαγνωστικές ηπατοχολικές χειρουργικές παρεμβάσεις 
και παρεμβάσεις  παγκρέατος με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.646 € 19

H06Χ

Λοιπές Διαγνωστικές ηπατοχολικές χειρουργικές παρεμβάσεις 
και παρεμβάσεις παγκρέατος χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.556 € 5

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



H07Μ

Ανοιχτή χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.299 € 14

H07Χ

Ανοιχτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.037 € 6

H08Μ

Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή 
με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.111 € 6

H08Χ

Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.273 € 2

H20Μ

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία κιρσων του 
οισοφάγου με καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.561 € 11

H20Χ

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία κιρσων του 
οισοφάγου χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.517 € 5

H23Μ

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγειοπαγκρεατογραφία με 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.552 € 11

H23Χ

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγειοπαγκρεατογραφία χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            786 € 3

H40Μα

Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.654 € 12

H40Μβ

Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με σοβαρές ή μεσαίας 
βαρύτητας  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            965 € 5

H40Χ
Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς   συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            366 € 2

H41Μ

Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος με 
καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.930 € 9

H41Χ

Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος 
χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            872 € 4

H42Μ

Διαταραχές παγκρέατος χωρίς κακοήθεια με καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.938 € 8

H42Χ

Διαταραχές παγκρέατος χωρίς κακοήθεια χωρίς καταστροφικές 
ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            708 € 3

H43Μ

Διαταραχές ήπατος χωρίς κακοήθεια, Κύρωση, αλκοολική 
ηπατίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.813 € 8

H43Χ

Διαταραχές ήπατος χωρίς κακοήθεια, Κύρωση, αλκοολική 
ηπατίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            521 € 2

H44Μ
Δαταραχές των χοληφόρων με  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.198 € 6

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



H44Χ
Δαταραχές των χοληφόρων με/ χωρίς  συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές            436 € 2

ΤΚΑ 
08

Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού 
συστήματος και συνεκτικού ιστού (Μ)   

Μ01Μ

Αμφοτερόπλευρες/Πολλαπλές επεμβάσεις μεγάλων αρθρώσεων 
κάτω άκρων με αναθεώρηση ή με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές

      14.020 € 25

Μ01Χ

Αμφοτερόπλευρες/ Πολλαπλές επεμβάσεις μεγάλων αρθρώσεων 
κάτω άκρων χωρίς αναθεώρηση  χωρίς  καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές

        9.606 € 7

Μ02Μ

Μεταφορά μικροαγγειούμενου ιστικού μοσχεύματος ή 
(Δερματικό μόσχευμα με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές) εξαιρουμένης άκρας 
χείρας         9.110 € 27

Μ02Χ

Δερματικό μόσχευμα (κρημνός) χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές, εξαιρουμένης 
άκρας χείρας         3.430 € 8

Μ03Μ
Αντικατάσταση ισχίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         6.307 € 15

Μ03Χ
Αντικατάσταση ισχίου χωρίς  καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         6.411 € 7

Μ04Μ
Αντικατάσταση γόνατος με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         7.042 € 9

Μ04Χ
Αντικατάσταση γόνατος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         6.611 € 6

Μ05Μ

Αντικατάσταση άλλων αρθρώσεων με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         7.705 € 11

Μ05Χ

Αντικατάσταση άλλων αρθρώσεων χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         6.101 € 5

Μ06Α Σπονδυλοδεσία με παραμόρφωση       19.980 € 9
Μ07Α Ακρωτηριασμός         5.235 € 21

Μ08Μ

Λοιπές επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.449 € 17

Μ08Χ

Λοιπές επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.014 € 9

Μ09Μ
Σπονδυλοδεσία με καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές       14.720 € 18

Μ09Χ
Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         9.783 € 7

Μ10Μ

Λοιπές επεμβάσεις αυχένος-οσφύος - θώρακος με 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.391 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Μ10Χ

Λοιπές επεμβάσεις αυχένος-οσφύος - θώρακος χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.908 € 4

Μ11Α Επεμβάσεις διατατικής επιμηκύνσεως άκρων         4.045 € 4

Μ12Μα

Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
μυοσκελετικές επεμβάσεις με  σοβαρής και μέτριας βαρύτητας 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         5.478 € 24

Μ12Μβ

Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
μυοσκελετικές επεμβάσεις με  καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.993 € 14

Μ12Χ

Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες 
μυοσκελετικές επεμβάσεις χωρίς  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.665 € 6

Μ13Μ

Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου με 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.893 € 11

Μ13Χ

Επεμβάσεις Βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.083 € 4

Μ15Α Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις         3.761 € 6
Μ16Α Λοιπές επεμβάσεις ώμου         1.588 € 2

Μ17Μ
Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.708 € 3

Μ17Χ
Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.764 € 2

Μ18Α Λοιπές επεμβάσεις γόνατος            743 € 1

Μ19Μ
Λοιπές επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου με συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.648 € 6

Μ19Χ
Λοιπές επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.904 € 2

Μ20Α Λοιπές επεμβάσεις άκρου ποδός         1.286 € 2

Μ21Α
Τοπική Εκτομή και Αφαίρεση υλικών εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης ισχίου και μηριαίου         1.052 € 2

Μ23Α
Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης εκτός ισχίου και μηριαίου            661 € 1

Μ24Α Αρθροσκόπηση            710 € 1

Μ25Μ

Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων 
συμπεριλαμβανομένης βιοψίας  με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.864 € 11

Μ25Χ

Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων 
συμπεριλαμβανομένης βιοψίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.260 € 3

Μ27Μ
Επεμβάσεις μαλακών μορίων  με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.179 € 9

Μ27Χ
Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            902 € 2

Μ28Μ
Λοιπές επεμβάσεις μυοσκελετικού με συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         2.639 € 11

Μ28Χ
Λοιπές επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.379 € 2

Μ29Α Ανακατασκευή ή αναθεώρηση πρόθεσης γόνατος         1.903 € 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Μ30Α Επεμβάσεις χειρός            891 € 1

Μ31Μ
Επανεπεμβαση Ισχίου με καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές       11.675 € 23

Μ31Χ
Επανεπεμβαση Ισχίου χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         8.533 € 11

Μ32Μα
Επανεπεμβαση γόνατος με καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές       12.912 € 27

Μ32Μβ
Επανεπεμβαση  γόνατος με  συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         9.963 € 12

Μ32Χ
Επανεπεμβαση γόνατος χωρίς καταστροφικές η  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         9.147 € 9

Μ60Α Κατάγματα διάφυσης μηριαίου         1.720 € 7

Μ61Μ
Κατάγματα περιφερικού μηριαίου με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.210 € 13

Μ61Χ
Κατάγματα περιφερικού μηριαίου χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            856 € 4

Μ63Μ

Θλάσεις, διαστρέμματα και εξαρθρώματα Ισχίου, Λεκάνης και 
Μηρού με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.198 € 7

Μ63Χ

Θλάσεις, διαστρέμματα και εξαρθρώματα Ισχίου, Λεκάνης και 
Μηρού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            444 € 2

Μ64Μ
Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.669 € 15

Μ64Χ
Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.175 € 8

Μ65Μ

Κακοήθεις νεοπλασματικοί  όγκοι μυοσκελετικού με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.560 € 12

Μ65Χ

Κακοήθεις νεοπλασματικοί  όγκοι μυοσκελετικού χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         1.222 € 5

Μ66Μ

Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού με καταστροφικές  ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.436 € 10

Μ66Χ

Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές  ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            652 € 2

Μ67Μ
Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.428 € 12

Μ67Χ
Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές χωρίς σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            996 € 7

Μ68Μ
Μη χειρουργικές σκελετικές παθήσεις με συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.712 € 9

Μ68Χ
Μη χειρουργικές παθήσεις νωτιαιου σωλήνα χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            731 € 4

Μ68Α
Μη χειρουργικές παθήσεις νωτιαιου σωλήνα μιας ημέρας 
θεραπειών            151 € 1

Μ69Μ

Παθήσεις οστών και αρθροπάθειες με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.533 € 9

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Μ69Χ

Παθήσεις οστών και αρθροπάθειες χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            428 € 2

Μ71Μ
Λοιπές παθήσεις μυών-τενόντων με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.323 € 7

Μ71Χ

Λοιπές παθήσεις μυών-τενόντων χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές

           405 € 2

Μ72Μ

Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.681 € 9

Μ72Χ

Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων χωρίς καταστροφικές  ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            490 € 3

Μ73Μ

Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών μοσχευμάτων/ 
προθέσεων με καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.249 € 18

Μ73Χ

Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών μοσχευμάτων/ 
προθέσεων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            584 € 4

Μ74Α Κακώσεις αντιβραχίου καρπού, χειρός ή ποδός            350 € 2

Μ75Μ

Κάκωση ώμου, Βραχιονίου, αγκώνα, γόνατος, ποδιού ή 
αστραγάλου με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.455 € 8

Μ75Χ

Κάκωση ώμου, Βραχιονίου, αγκώνα, γόνατος, ποδιού ή 
αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            405 € 2

Μ76Μ
Λοιπές μυοσκελετικές παθήσεις με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.292 € 7

Μ76Χ

Λοιπές μυοσκελετικές παθήσεις με καταστροφικές χωρίς 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            389 € 2

Μ77Μ
Κατάγματα λεκάνης με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.257 € 13

Μ77Χ
Κατάγματα λεκάνης με καταστροφικές χωρίς  σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.058 € 6

Μ78Μ

Κατάγματα αυχένος του μηριαίου με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.463 € 8

Μ78Χ

Κατάγματα αυχένος του μηριαίου χωρίς καταστροφικές η 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ή επιπλοκές            475 € 2

Μ79Μ
Παθολογικά κατάγματα με καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.942 € 17

Μ79Χ
Παθολογικά κατάγματα χωρίς καταστροφικές  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.370 € 8

ΤΚΑ 
09

Παθήσεις και δυσλειτουργίες του δέρματος, υποδόριου ιστού 
και μαστού (Δ)   

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Δ01Μ

Μεταφορά μικροαγγειακού μοσχεύματος για διαταραχές 
δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού με 
καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         8.557 € 15

Δ01X

Μεταφορά μικροαγγειακού μοσχεύματος για διαταραχές 
δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς 
καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         6.452 € 9

Δ06A Μείζονες επεμβάσεις μαστού         1.383 € 3
Δ07A Ελάσσονες  επεμβάσεις μαστού            605 € 1

Δ08Μ

Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ ή χειρουργικός 
καθαρισμός με συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.294 € 11

Δ08X

Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ ή χειρουργικός 
καθαρισμός χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            791 € 2

Δ09A
Περιοδικές επεμβάσεις και επεμβάσεις τριχοφωλεακού 
συριγγίου            688 € 2

Δ10A
Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, υποδορίου ιστού 
και μαστού            672 € 1

Δ11A
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, υποδορίου 
ιστού και μαστού            404 € 1

Δ12Μ

Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/ κυτταρίτιδα, με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.871 € 23

Δ12Xα

Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/ κυτταρίτιδα, χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές με 
επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού 
κρημνού         3.097 € 13

Δ12Χβ

Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/ κυτταρίτιδα χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές χωρίς 
επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού 
κρημνού         1.774 € 8

Δ13Μ

Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/ κυτταρίτιδα με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές ή με 
επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού 
κρημνού         2.856 € 12

Δ13Χ

Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/ κυτταρίτιδα χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές, χωρίς 
επιδιόρθωση με δερματικό μόσχευμα ή μεταφορά δερματικού 
κρημνού            915 € 4

Δ14Α Εκτεταμένη πλαστική αποκατάσταση στήθους         4.198 € 8

Δ20Μ
Δερματικά έλκη με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.669 € 16

Δ20Χ
Δερματικά έλκη χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         1.471 € 9

Δ20Α Δερματικά έλκη, την ίδια ημέρα            171 € 1

Δ22Μ
κακοήθεις παθήσεις του μαστου με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            965 € 5

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Δ22Χ
κακοήθεις παθήσεις του μαστου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές            688 € 2

Δ23Μ
μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστου με συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές            965 € 5

Δ23Χ
μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστου χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            366 € 2

Δ24Μ
Κυτταρίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.619 € 9

Δ24Χ
Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            802 € 4

Δ25Μ

Τραύμα στο δέρμα , υποδορίου και του μαστού με καταστ. η 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.105 € 6

Δ25Χ

Τραύμα στο δέρμα , υποδορίου και του μαστού χωρίς καταστ. η 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            350 € 2

Δ27Μ Ελάσσονες παθήσεις του δέρματος            708 € 3
Δ27Χ Ελάσσονες παθήσεις του δέρματος την ίδια ημέρα            199 € 1

Δ28Μ
Μείζονες παθήσεις με καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.969 € 10

Δ28Χ
Μείζονες παθήσεις χωρίς καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            965 € 4

Δ28Α Μείζονες (μεγάλης βαρύτητας) παθήσεις την ίδια ημέρα            382 € 1

Δ29Μ
Κακοήθειες του δέρματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.171 € 11

Δ29Χ
Κακοήθειες του δέρματος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.377 € 7

Δ29Α Κακοήθειες του δέρματος την ίδια ημέρα            161 € 1
ΤΚΑ 
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Ενδοκρινολογικές, θρεπτικές και μεταβολικές παθήσεις και 
δυσλειτουργίες (Θ)   

Θ01Μ
Διαβητικες επιπλοκές με καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         6.202 € 27

Θ01Χ
Διαβητικες επιπλοκες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.801 € 12

Θ02Μ Επεμβάσεις υποφύσεως με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         5.135 € 10

Θ02Χ
Επεμβάσεις υποφύσεως χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         3.515 € 6

Θ03Α Επεμβάσεις επινεφριδίου         3.297 € 6

Θ04Μ

Μείζονες ( εξαιρετικά βαριές ) Επεμβασεις για την Παχυσαρκια 
με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.378 € 8

Θ04Χ

Μείζονες ( εξαιρετικά βαριές ) Επεμβασεις για την Παχυσαρκια 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.848 € 2

Θ05Μ
Επεμβάσεις παραθυρεοειδών με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.587 € 8

Θ05Χ

Επεμβάσεις παραθυρεοειδών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.218 € 2

Θ06Μ
Επεμβάσεις του θυρεοειδούς με καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.620 € 5

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Θ06Χ

Επεμβάσεις του θυρεοειδούς χωρίς καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.581 € 2

Θ07Α Επεμβάσεις για την παχυσαρκία         1.276 € 3
Θ08Α Επεμβάσεις θυρεογλωσσικές            952 € 1

Θ09Μ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για  ενδοκρινολογικές, 
διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         4.895 € 19

Θ09Χα

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για  ενδοκρινολογικές, 
διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.080 € 7

Θ09Χβ

Άλλες Ενδοκρινολογικές, θρεπτικών και μεταβολικές 
επεμβάσεις χωρίς σοβαρές και μετριοπαθή  συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.765 € 3

Θ20Μ

Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές 
δυσλειτουργίες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         4.296 € 18

Θ20Χ

Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές 
δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.580 € 7

Θ20Α
Ενδοσκοπικές ή διερευνητικές επεμβάσεις για μεταβολικές 
δυσλειτουργίες την ίδια ημέρα            297 € 1

Θ20Μ
Διαβήτης με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.735 € 8

Θ20Χ
Διαβήτης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            731 € 3

Θ21Α Σοβαρές διατροφικές διαταραχές         2.599 € 12

Θ22Μ

Διάφορες δυσλειτουργίες του μεταβολισμού με καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.393 € 7

Θ22Χ

Διάφορες δυσλειτουργίες του μεταβολισμού χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            482 € 2

Θ23Μ
Συγγενή ασθένειες του μεταβολισμού με συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.074 € 4

Θ23Χ
Συγγενή ασθένειες του μεταβολισμού χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            405 € 2

Θ24Μ

Ενδοκρινολογικές δυσλειτουργίες με καταστροφικές η σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.829 € 9

Θ24Χ

Ενδοκρινολογικές δυσλειτουργίες χωρίς καταστροφικές η 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            669 € 2

ΤΚΑ 
11

Παθήσεις και δυσλειτουργίες νεφρού και ουροποιητικού 
συστήματος (Υ)   

Υ02Μ

Επέμβαση τοποθέτησης εισαγωγής καθετήρα περιτοναϊκής 
κάθαρσης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         3.111 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Υ02Χ

Επέμβαση τοποθέτησης εισαγωγής καθετήρα περιτοναϊκής 
κάθαρσης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.189 € 2

Υ03Μα

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για νεοπλασία με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         6.431 € 15

Υ03Μβ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για νεοπλασία με σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         4.426 € 9

Υ03Χ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για νεοπλασία χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.992 € 5

Υ04Μ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για μη-νεοπλασία με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         4.355 € 15

Υ04Χα

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για μη-νεοπλασία με σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.361 € 7

Υ04Χβ

Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μεγάλες επεμβάσεις 
ουροδόχου κύστης για μη-νεοπλασία χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.605 € 3

Υ05Μ
Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.848 € 11

Υ05Χ
Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.000 € 3

Υ06Μ

Μικρές επεμβάσεις Ουροδοχου κυστεως με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.381 € 9

Υ06Χ

Μικρές επεμβάσεις Ουροδοχου κυστεως χωρίς  καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            808 € 2

Υ07Μ

Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός προστατεκτομικές με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.218 € 5

Υ07Χ

Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός προστατεκτομικές χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            680 € 1

Υ08Μ Επεμβάσεις ουρήθρας με  συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.271 € 5

Υ08Χ
Επεμβάσεις ουρήθρας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – 
επιπλοκές            631 € 2

Υ09Μ

Άλλες επεμβάσεις για δυσλειτουργία νεφρού και ουροποιητικού 
συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         4.729 € 17

Υ09Χα

Άλλες επεμβάσεις για δυσλειτουργία νεφρού και ουροποιητικού 
συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.919 € 4

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Υ09Χβ

Άλλες επεμβάσεις στα νεφρά και το ουροποιητικό σύστημα 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.035 € 2

Υ20Α Ουρηθροσκόπηση            767 € 2
Υ21Α Ουρηθροσκόπηση σε μία ημέρα            231 € 1

Υ22Α Εξωσωματική λιθοτριψία για λίθους του ουροποιητικού            482 € 1

Υ20Μα
Νεφρική ανεπάρκεια με  καταστροφικές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         2.934 € 12

Υ20Μβ
Νεφρική ανεπάρκεια με  σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – 
επιπλοκές         1.300 € 6

Υ20Χ
Νεφρική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            584 € 3

Υ21Α Αιμοκάθαρση            136 € 1

Υ22Μ

Νεοπλάσματα νεφρού και ουροποιητικού με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.471 € 7

Υ22Χ

Νεοπλάσματα νεφρού και ουροποιητικού χωρίς καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            545 € 2

Υ23Μ

Λοιμώξεις νεφρού και ουροποιητικού με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.564 € 8

Υ23Χ

Λοιμώξεις νεφρού και ουροποιητικού χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            560 € 3

Υ24Α Λιθίαση ουροποιητικού και απόφραξη            389 € 2

Υ25Μ

Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και του ουροποιητικού 
συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.128 € 6

Υ25Χ

Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και του ουροποιητικού 
συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            405 € 2

Υ26Α Στενώματα ουρήθρας            440 € 2

Υ27Μ

Λοιπές διαγνώσεις των νεφρών και του ουροποιητικού 
συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.673 € 7

Υ27Χ

Λοιπές διαγνώσεις των νεφρών και του ουροποιητικού 
συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            358 € 2

Υ28Α Περιτοναϊκή κάθαρση            296 € 1
ΤΚΑ 
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Ασθένειες και δυσλειτουργίες του ανδρικού 
αναπαραγωγικού συτήματος (Β)   

Β01Μ

Μείζονες ανδρικές πυελικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         3.553 € 8

Β01Χ

Μείζονες ανδρικές πυελικές επεμβάσεις χωρίς  καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         2.892 € 4

Β02Μ
Διουρηθρική προστατεκτομή με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες επιπλοκές         1.719 € 7

Β02Χ
Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες επιπλοκές         1.007 € 3

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Β03Α Επεμβάσεις Πέους            771 € 2
Β04Α Επεμβάσεις όρχεων            652 € 1
Β05Α Περιτομή            458 € 1

Β06Μ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αντρικού αναπαραγωγικού 
συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.930 € 6

Β06Χ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αντρικού αναπαραγωγικού 
συστήματος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.659 € 2

Β10Α Κυστεοσκόπηση, την ίδια ημέρα            220 € 1

Β20Μ

Κακοήθεια του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.323 € 7

Β20Χ

Κακοήθεια του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            413 € 2

Β21Α Καλοήθης υπερτροφία προστάτη            459 € 2

Β22Α Φλεγμονή του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος            545 € 3
Β23Α Αντρική στείρωση            316 € 1

Β24Α Άλλη διάγνωση αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος            296 € 1
ΤΚΑ 
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Παθήσεις και διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού 
συστήματος (Γ)   

Γ01Α Πυελική εξπλάχνιση και ριζική βουλβεκτομή         2.964 € 8

Γ04Μ
Υστερεκτομή για μη κακοήθεια με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.062 € 5

Γ04Χ

Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.525 € 3

Γ05Μ

Χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων για μη 
κακοήθεια με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         2.147 € 6

Γ05Χ

Χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων για μη 
κακοήθεια χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.374 € 2

Γ06Μ

Επανορθωτική επέμβαση γυναικείου αναπαραγωγικού 
συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.649 € 4

Γ06Χ

Επανορθωτική επέμβαση γυναικείου αναπαραγωγικού 
συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.264 € 2

Γ07Α Λοιπές επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για μη κακοήθεια            742 € 1

Γ08Α
Ενδοσκοπικές και λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις στο γυναικείο 
αναπαραγωγικό σύστημα            719 € 1

Γ09Α Επεμβάσεις αΐδιου, τραχήλου και κόλπου            418 € 2
Γ10Α Διαγνωστική υστεροσκόπηση απόξεση            425 € 1

Γ11Α Άλλες επεμβάσεις στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα            729 € 3

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Γ12Μ

Επέμβαση για κακοήθεια μήτρας και δευτερευόντων οργάνων 
με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.576 € 9

Γ12Χ

Επέμβαση για κακοήθεια μήτρας και δευτερευόντων οργάνων 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.963 € 4

Γ20Μ

Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.969 € 9

Γ20Χ

Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            755 € 3

Γ21Α Λοιμώξεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος            475 € 2

Γ22Α

Διαταραχές εμμήνου ρύσεως και άλλες διαταραχές του 
γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος            257 € 1

ΤΚΑ 
14 Εγκυμοσύνη, γέννηση και λοχία (Λ)   

Λ01Μ
Τοκετός με καισαρική τομή με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.171 € 7

Λ01Χ
Τοκετός με καισαρική τομή χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.541 € 4

Λ02Μ

Κολπικός τοκετός με παρέμβαση στο χειρουργείο με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.743 € 4

Λ02Χ

Κολπικός τοκετός με επέμβαση στο χειρουργείο χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.175 € 3

Λ03Μ
Έκτοπη κύηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.249 € 3

Λ03Χ
Έκτοπη κύηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            886 € 2

Λ04Μ

Επέμβαση στο χειρουργείο μετά τον τοκετό ή μετά την 
άμβλωση  με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         1.807 € 5

Λ04Χ

Επέμβαση σο χειρουργείο μετά τον τοκετό ή μετά την άμβλωση 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            571 € 2

Λ05Α Άμβλωση με χειρουργική επέμβαση            334 € 1
Λ20Α Κολπικός τοκετός            872 € 3

Λ21Α Μετά τοκετός άμβλωση χωρίς χειρουργική επέμβαση            420 € 2
Λ23Α Άμβλωση χωρίς επέμβαση στο χειρουργείο            265 € 1
Λ24Α Αποβολή            288 € 2
Λ26Α Προγεννητική και άλλη μαιευτική εισαγωγή            257 € 2
ΤΚΑ 
15 Νεογέννητα και άλλα νεογνά (Τ)   

Τ01Α

Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την 
εισαγωγή με σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις         1.381 € 1

Τ02Α Καρδιοθωρακική / αγγειοχειρουργική επέμβαση σε νεογνά       20.279 € 23

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Τ03Α
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος 
εισαγωγής 1000-1499 gr       16.846 € 48

Τ04Α
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος 
εισαγωγής 1500 1999 gr       11.997 € 34

Τ05Α
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος 
εισαγωγής 2000-2499 gr       10.357 € 27

Τ06Μ

Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος 
εισαγωγής >2499  gr με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα       15.128 € 30

Τ06Χ

Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνά με βάρος 
εισαγωγής >2499  gr χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα         5.062 € 13

Τ20Μ

Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την 
εισαγωγή χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση, νεογέννητα            244 € 2

Τ20Χ

Νεογνά που κατέληξαν ή διακομίστηκαν σε <5 ημέρες από την 
εισαγωγή χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση εκτός 
νεογέννητων            512 € 2

Τ21Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής <750 gr       41.579 € 73
Τ22Α Νεογνά με βάρος εισαγωγής 750-999 gr       30.725 € 65

Τ23Α
Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1000-1249 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση         7.359 € 25

Τ24Α
Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1250 -1499 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση         5.818 € 26

Τ25Μα

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά μείζονα προβλήματα         5.872 € 24

Τ25Μβ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση με σημαντικά προβλήματα         4.145 € 20

Τ25Μγ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση με άλλα προβλήματα         3.158 € 18

Τ25Χ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση χωρίς προβλήματα         2.646 € 15

Τ26Μα

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 2000 - 2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά προβλήματα         3.719 € 15

Τ26Μβ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 2000 - 2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση σημαντικά προβλήματα         2.346 € 12

Τ26Μγ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 2000 - 2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση με λοιπά προβλήματα         1.644 € 11

Τ26Χ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής 2000 - 2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση χωρίς προβλήματα            716 € 5

Τ27Μα

Νεογνά με βάρος εισαγωγής  >2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση πολλαπλά μείζονα προβλήματα         3.076 € 12

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Τ27Μβ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση σημαντικά προβλήματα         1.294 € 7

Τ27Μγ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση λοιπά προβλήματα            918 € 5

Τ27Χ

Νεογνά με βάρος εισαγωγής >2499  gr χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση χωρίς προβλήματα            428 € 3

ΤΚΑ 
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Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αίματος, των 
αιμοποιητικών οργάνων και ανοσολογικές δυσλειτουργείες 

(Ξ)   
Ξ01Α Σπληνεκτομή         3.476 € 7

Ξ02Μ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αίματος και αιμοποιητικών 
οργάνων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές         4.655 € 13

Ξ02Χ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αίματος και αιμοποιητικών 
οργάνων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές            781 € 2

Ξ20Μ

Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.945 € 7

Ξ20Χα

Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
με κακοήθεια            786 € 3

Ξ20Χβ

Δυσλειτουργίες δικτυοενδοθηλιακού και ανοσοποιητικού χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
χωρίς κακοήθεια            257 € 1

Ξ21Μ

Δυσλειτουργίες  ερυθρόκυττάρων με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.136 € 6

Ξ21Χ

Δυσλειτουργίες ερυθρόκυττάρων χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            315 € 1

Ξ22Α Διαταραχές πήξεως αίματος            514 € 3
ΤΚΑ 
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Νεοπλαστικές Δυσλειτουργίες  (αιματολογικές και στερεά 
νεοπλάσματα) (Σ)   

Σ01Μ

Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες χειρουργικες΄επεμβάσεις με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         8.558 € 23

Σ01Χ

Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες χειρουργικές Επεμβάσεις 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.236 € 6

Σ02Μ

Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές 
επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         5.777 € 18

Σ02Χα

Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές 
επεμβάσεις με σοβαρές ή μεσαίου μεγέθους συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         3.109 € 8

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Σ02Χβ

Άλλες νεοπλαστικές δυσλειτουργίες με μείζονες χειρουργικές 
επεμβάσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.056 € 5

Σ03Μ

Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις με 
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         6.097 € 20

Σ03Χ

Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.099 € 3

Σ04Μ

Λοιπές νεοπλαστικές διαταραχές με χειρουργικές επεμβάσεις με 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.694 € 7

Σ04Χ

Λοιπές νεοπλαστικές διαταραχές με χειρουργικές επεμβάσεις 
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            966 € 2

Σ20Μ
Οξεία λευχαιμία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         7.435 € 17

Σ20Χ
Οξεία λευχαιμία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 
- επιπλοκές            988 € 3

Σ21Μ

Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.782 € 14

Σ21Χ

Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία χωρίς καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.886 € 5

Σ21Α Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία, την ίδια ημέρα            294 € 1

Σ22Μ
Λοιπές νεοπλαστικές παθήσεις με συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.253 € 6

Σ22Χ
Λοιπές νεοπλαστικές παθήσεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές            638 € 2

ΤΚΑ 
18

Μολυσματικές και παρασιτικές αρρώστιες (Ρ)

  

Ρ01Α
Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV), ίδια 
μέρα            443 € 1

Ρ05Μα

Ασθένειες σχετιζόμενες με το HIV με καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         8.110 € 20

Ρ05Μβ
Ασθένειες σχετιζόμενες με το HIV με σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις - επιπλοκές         3.050 € 9

Ρ05Χ

Ασθένειες σχετιζόμενες με το HIV χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές  συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.140 € 6

Ρ10Μα

Επεμβάσεις για λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες με 
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         7.118 € 24

Ρ10Μβ

Επεμβάσεις για λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες με 
σοβαρές ή μεσαίου μεγέθους συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.688 € 12

Ρ10Χ

Επεμβάσεις για λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.473 € 7

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Ρ20Α
Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθενείς  με μηχανική υποστήριξη 
αναπνοής         6.023 € 11

Ρ20Μ
Σηψαιμία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         2.514 € 11

Ρ20Χ
Σηψαιμία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 
επιπλοκές         1.261 € 6

Ρ21Μ

Μετεγχειρητικές και μετεπεμβατικές λοιμώξεις με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.556 € 8

Ρ21Χ

Μετεγχειρητικές και μετεπεμβατικές λοιμώξεις χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            778 € 4

Ρ22Μ
Εμπύρετο αγνώστου προελεύσεως με  συνυπάρχουσες παθήσεις 
– επιπλοκές         1.105 € 5

Ρ22Χ
Εμπύρετο αγνώστου προελεύσεως χωρίς συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές            444 € 2

Ρ23Α Ιογενής λοιμώξεις            428 € 2

Ρ24Μα

Λοιπές λοιμώξεις και παρασιτικά νοσήματα με  καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές

        3.773 € 14

Ρ24Μβ

Λοιπές λοιμώξεις και παρασιτικά νοσήματα με  μέτριου βαθμού 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές

        1.401 € 6

Ρ24Χ

Λοιπές λοιμώξεις και παρασιτικά νοσήματα χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            623 € 3

ΤΚΑ 
19 Διανοητικές ασθένειες και δυσλειτουργίες (Χ)   

Χ20Α
Θεραπεία διανοητικών διαταραχών με ηλεκτροσπασμοθεραπεία, 
ιδια μερα            148 € 1

Χ40Α
Θεραπεία διανοητικών διαταραχών χωρίς 
ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ιδια μερα            140 € 1

Χ41Α Σχιζοφρένεια         3.066 € 21

Χ42Μ

Παράνοια και οξεία ψυχωτική διαταραχή με  καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές ή με νομικό 
καθεστώς ψυχικής υγείας         3.268 € 15

Χ42Χ

Παράνοια και οξεία ψυχωτική διαταραχή με  καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές ή χωρίς νομικό 
καθεστώς ψυχικής υγείας         1.331 € 8

Χ43Α Μείζονες συναισθηματικές διαταραχές         2.568 € 14

Χ44Α Άλλες συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές μετατροπής         1.152 € 7
Χ45Α Αγχώδεις διαταραχές             965 € 4

Χ46Α Ψυχαναγκαστικές διαταραχές και διαταραχές διατροφής         4.171 € 20

Χ47Α Διαταραχή προσωπικότητας και οξείες αντιδράσεις         1.214 € 6
Χ48Α Διανοητικές δυσλειτουργίες παιδικής ηλικίας         3.261 € 10

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



ΤΚΑ 
20

Χρήση αλκοόλ/ ναρκωτικών και δυσλειτουργίες οργανικές 
και διανοητικές εξαιτίας της χρήσης αυτών (Ι)   

Ι20Α Αλκοολική δηλητηρίαση και σύνδρομο στέρησης            366 € 2

Ι21Α
Δηλητηρίαση-τοξικότητα από χρήση ναρκωτικών και σύνδρομο 
στέρησης         1.089 € 5

Ι22Μ Δυσλειτουργία από χρήση αλκοόλ και εξάρτηση            910 € 6

Ι22Χ Δυσλειτουργία από χρήση αλκοόλ και εξάρτηση, της ίδιας μέρας            366 € 1

Ι23Α Δυσλειτουργία από χρήση απιοειδών και εξάρτηση            576 € 5

Ι24Α Δυσλειτουργία από χρήση άλλων ναρκωτικών και εξάρτηση            599 € 4
ΤΚΑ 
21

Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις 
φαρμάκων (Φ)   

Φ01Α
Μηχανικός αερισμός αναπνοής ή κρανιακές επεμβάσεις για 
πολλαπλά μείζονα τραύματα       12.204 € 21

Φ02Μ

Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρων για πολλαπλά μείζονα 
τραύματα, συμπεριλαμβανομένης εμφύτευσης  με 
καταστροφικές σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές

        9.426 € 22

Φ02Χ

Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρων για πολλαπλά μείζονα 
τραύματα, συμπεριλαμβανομένης εμφύτευσης χωρίς 
καταστροφικές σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές

        8.412 € 15

Φ03Α Επεμβάσεις κοιλιακής χώρας για πολλαπλά μείζονα τραύματα         5.386 € 13

Φ04Μ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για πολλαπλό τραύμα με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         8.798 € 22

Φ04Χ

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις για πολλαπλό τραύμα χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         5.558 € 11

Φ10Α
Πολυτραυματίας, νεκρός ή διακομισθής σε άλλη μονάδα 
θεραπείας κάτω από 5 ημέρες         1.472 € 1

Φ11Μ

Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         3.657 € 15

Φ11Χ

Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις και χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.883 € 7

Φ22Μ

Μικροχειρουργική μεταφορά ιστών ή δερματικό μόσχευμα με 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 
για τραυματισμούς  άκρας χειρός         2.357 € 5

Φ22Χ

Δερματικό μόσχευμα για τραύματα του χεριού χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            827 € 2

Φ24Μ

Λοιπές επεμβάσεις για τραύματα κάτω άκρων με καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.785 € 11

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Φ24Χ

Λοιπές  επεμβάσεις για τραύματα κάτω άκρων χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            934 € 2

Φ25Μ

Άλλες επεμβάσεις για τραύματα χεριών με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ή επιπλοκές         1.256 € 4

Φ25Χ

Άλλες επεμβάσεις για τραύματα χεριών χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            700 € 1

Φ26Μ

Άλλες επεμβάσεις για άλλους τραυματισμούς με καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         2.460 € 9

Φ26Χ

Άλλες επεμβάσεις για άλλους τραυματισμούς χωρίς 
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές            828 € 2

Φ27Μ

Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς εκτός από 
μικροχειρουργική μεταφορά ιστών χεριού με καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         3.631 € 17

Φ27Χ

Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς εκτός από 
μικροχειρουργική μεταφορά ιστών χεριού χωρίς καταστροφικές 
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές         1.479 € 6

Φ40Α
Τραύματα, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις από φάρμακα 
με μηχανική υποστήριξη αναπνοής         3.649 € 7

Φ60Μ
Τραύματα με  καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.144 € 7

Φ60Χ
Τραύματα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές            288 € 2

Φ61Α Αλλεργικές αντιδράσεις            280 € 1

Φ62Μ

Δηλητηριάσεις, τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και άλλων 
ουσιών με  καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις 
– επιπλοκές         1.183 € 4

Φ62Χ

Δηλητηριάσεις, τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και άλλων 
ουσιών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές            374 € 2

Φ63Μ

Δευτερογενείς επιπλοκές  θεραπείας με  καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.245 € 6

Φ63Χ

Δευτερογενείς επιπλοκές  θεραπείας χωρίς καταστροφικές ή 
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            506 € 3

Φ64Μ

Άλλες διαγνώσεις τραυματισμού, δηλητηρίασης και τοξικής 
επίδρασης με  καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές         1.159 € 5

Φ64Χ

Άλλες διαγνώσεις τραυματισμού, δηλητηρίασης και τοξικής 
επίδρασης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 
παθήσεις – επιπλοκές            303 € 1

ΤΚΑ 
22 Εγκαύματα (Ζ)   

Ζ01Α
Μηχανική υποστήριξη αναπνοής για εγκαυματίες και σοβαρά 
ολικού πάχους εγκαύματα       36.068 € 38

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Ζ02Μ
Λοιπά εγκαύματα και δερματικά μοσχεύματα με συνυπάρχουσες 
παθήσεις-επιπλοκές         7.225 € 18

Ζ02Χ
Λοιπά εγκαύματα και δερματικά μοσχεύματα χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.979 € 6

Ζ03Α Λοιπές επεμβάσεις στο χειρουργείο για εγκαύματα          2.312 € 5

Ζ20Α Εγκαύματα που διακομίστηκαν σε άλλη μονάδα < 5 ημέρες            241 € 1
Ζ21Α Σοβαρά εγκαύματα            848 € 4

Ζ22Μ Άλλα εγκαύματα με  συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές         1.167 € 6

Ζ22Χ Άλλα εγκαύματα χωρίς  συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές            397 € 2

ΤΚΑ 
23

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας και την 
επαφή με τις υπηρεσίες υγείας (S)   

S01Μ

Χειρουργικές επεμβάσεις για διαγνώσεις που σχετίζονται με 
άλλη χρήση υπηρεσιών υγείας με σοβαρές ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές          2.413 € 6

S01Χ

Χειρουργικές επεμβάσεις για διαγνώσεις που σχετίζονται με 
άλλη χρήση υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρές ή καταστροφικές 
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές          1.334 € 1

S01Α
Ενδοσκοπήσεις για διάγνωση για άλλη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
ίδια ημέρα            540 € 1

S20Μ
Αποκατάσταση με  καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις – 
επιπλοκές         2.716 € 20

S20Χ
Αποκατάσταση χωρίς  καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 
– επιπλοκές         1.759 € 19

S20Α Αποκατάσταση, της ίδιας ημέρας            934 € 1
S21Μ Σημεία και συμπτώματα            887 € 5
S21Χ Σημεία και συμπτώματα, της ίδιας ημέρας            232 € 1

S23Μ

Follow up για χειρουργικές και ιατρικές υπηρεσίες και φροντίδα 
με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.039 € 14

S23Χ

Follow up για χειρουργικές και ιατρικές υπηρεσίες και φροντίδα 
χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές            848 € 6

S24Μ Λοιποί παράγοντες επηρεασμού της κατάστασης της υγείας            770 € 4

S24Χ
Λοιποί παράγοντες επηρεασμού της κατάστασης της υγείας, την 
ίδια ημέρα            216 € 1

S25Α Συγγενείς ανωμαλίες και προβλήματα από την νεογνική περίοδο         1.082 € 4
ΤΚΑ 
24 Λοιπές ομάδες (G)   

G01Μα

Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια κύρια 
διάγνωση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         5.709 € 22

G01Μβ

Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια κύρια 
διάγνωση με σοβαρής βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις-
επιπλοκές         3.573 € 9

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



G01Χ

Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια κύρια 
διάγνωση χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές         2.182 € 3

ΤΚΑ 
25 Λάθη και Προβλήματα (W)   
W10Α Μη εφικτό να ταξινομηθούν, μικρής βαρύτητας         2.014 € 3
W11Α Μη αποδεκτή κύρια διάγνωση, μικρής βαρύτητας            991 € 2

W13Α
Διάγνωση για νεογνά, που δεν είναι συμβατή με την 
ηλικία/βάρος, μικρής βαρύτητας            685 € 2

(*) 1ο γράμμα=ΤΚΑ, 2ος-3ος αριθμός=ΚΕΝ, 4ο γράμμα = Μ (με επιπλοκές), Χ (χωρίς 
επιπλοκές), Α (άνευ άλλων ενδείξεων)

Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει την μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) του 
κάθε  ανωτέρω  ΚΕΝ,  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  θα  καλύπτουν  τις  πρόσθετες  μέρες 
νοσηλείας, με βάση την ΚΥΑ του 1998 και την κατωτέρω αναπροσαρμογή της. Το 
ίδιο θα συμβαίνει για κάθε νέο ΚΕΝ, έως αυτό να λάβει αντίστοιχη κοστολόγηση 
(πλέον τα εκτός νοσηλίου,  ως ΚΥΑ 1998).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ
Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΗ              ΤΙΜΕΣ

(νοσήλιο ημερήσιο) Γ                     70   

 

Ββ                     80   
Βα                     95   
Α                   110   

 Πολυτελείας                   170   
Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΗ              ΤΙΜΕΣ

(νοσήλιο ημερήσιο) Γ                     80   

 

Ββ                     95   
Βα                   110   
Α                   140   

 Πολυτελείας                   200   

Γ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΗ                 ΤΙΜΕΣ
(νοσήλιο ημερήσιο) Γ                     50   

 

Ββ                     60   
Βα                     70   
Α                     80   
Πολυτελείας                   110   

Δ. ΜΕΘ                                                                             200   
Ε. ΜΑΑ                                                                             200   
ΣΤ. ΜΕΝ                                                                             200   
Ζ. ΜΑΦ-ΜΕ                                                                             110   
Η. Μον. Εγκ.                                                                             200   

Θ. Μονοήμερη Νοσηλεία

Παθολογικό
                                            

95   

Χειρουργικό
                                          1

10   

Ψυχιατρικό
                                            

70   

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ



Η  ισχύς  της  παρούσας  απόφασης  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  που  θα 
δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  πιλοτικά,  με  στόχο  την 
προσαρμογή  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  την  εκπαίδευση  του 
προσωπικού, και οριστικά από 1/10/2011. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

                                                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
(Για δημοσίευση)
2. Υ4α (4)

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΙΔΗ


