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Οι ασφαλισμένοι για να κάνουν 

χρήση των παροχών του παρόντος, 

θα πρέπει να μην οφείλουν 

ΚΑΜΙΑ ασφαλιστική εισφορά  

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: 

  Ι- Κατόπιν επιδείξεως της ταυτότητας, όταν εισπράττει  

      ο ίδιος ο δικαιούχος 

ΙΙ-  Κατόπιν θεωρημένης εξουσιοδοτήσεως και επίδειξη  

      της ταυτότητας του εισπράττοντος (τρίτου), όταν  

      δεν εισπράττει ο ίδιος ο δικαιούχος   

Για την λήψη των κάθε είδους παροχών του παρόντος 

κανονισμού οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά θα 

επιδεικνύουν στους παρόχους υπηρεσιών γιατρούς 

κ.λ.π το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ του Κύριου Φορέα  

(Τ.Υ.Δ.Θ κ.λ.π) ακόμη και αν είναι αθεώρητο 
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Άρθρο 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την λήψη των κάθε είδους παροχών του παρόντος κανονισμού οι   

                            ασφαλισμένοι υποχρεωτικά θα επιδεικνύουν στους παρόχους   

                            υπηρεσιών υγείας (γιατρούς κ.λ.π) το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ του Κύριου   

                            Φορέα (Τ.Υ.Δ.Θ κ.λ.π) ακόμη και αν είναι αθεώρητο. 

     Με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με αυτές του Καταστατικού 

καθορίζονται οι χορηγούμενες παροχές υγείας και κοινωνικές παροχές, το είδος, η έκταση, το 

ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών 

αυτών και ο τρόπος απόδοσης της σχετικής δαπάνης. 

     Οι παροχές του Παρόντος Κανονισμού χορηγούνται επικουρικώς προς βελτίωση ή 

συμπλήρωση των χορηγούμενων από τον Κύριο Φορέα (ΕΟΠΥΥ) παροχών και αφού   

προηγουμένως το μέλος (ασφαλισμένος) ασκήσει το αντίστοιχο δικαίωμά του ενώπιον του 

ΕΟΠΥΥ. 

      Τιμολόγια και Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδονται κατά την διάρκεια ενός 

ημερολογιακού εξαμήνου, αν δεν εξοφληθούν στην διάρκεια του ιδίου εξαμήνου, μπορούν να 

εξοφληθούν μέσα στον πρώτο μήνα του επομένου ημερολογιακού εξαμήνου αφού πρώτα έχει 

εξοφληθεί η ασφαλιστική εισφορά του εξαμήνου αυτού. 

     Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να προσκομίζει στο Ταμείο, πέραν των αναφερομένων 

στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος κανονισμού δικαιολογητικών και οποιοδήποτε άλλο 

αποδεικτικό στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από το Ταμείο προς απόδειξη των πραγματικών 

περιστατικών. 

     Για τον έλεγχο, εκκαθάριση και καταβολή των δαπανών (παροχών) ή για την διαπίστωση 

της κατάστασης της υγείας των ασφαλισμένων η υπηρεσία του Ταμείου διατηρεί το δικαίωμα 

να παραπέμπει τους ασφαλισμένους σε γιατρούς – ελεγκτές της για την διενέργεια εξετάσεων, 

σύνταξη εκθέσεων κ.λ.π 

      Η διαγραφή εμμέσου μέλους από την ασφάλιση του Ταμείου για οποιοδήποτε λόγο 

πραγματοποιείται ΜΟΝΟΝ με σχετική αίτηση του άμεσου μέλους και απόφαση του Δ.Σ 

οπότε από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως διαγραφής παύει η υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών για τα έμμεσα μέλη. Για όσο χρόνο δεν υποβληθεί η άνω αίτηση 

διαγραφής, εξακολουθούν να οφείλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εμμέσου 

μέλους. 

     Η διαγραφή αμέσου μέλους από το Ταμείο, αυτομάτως επιφέρει την διαγραφή και των 

εμμέσων μελών. 

     Σε περίπτωση διαγραφής αμέσου ή εμμέσου μέλους, επανεγγραφή στο Ταμείο δεν μπορεί 

να γίνει πριν παρέλθει διετία από την διαγραφή. 

            

Άρθρο 2 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
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2.1  Α΄.  - ΆΜΕΣΑ ΜΕΛΗ: 

α- Οι εν ενεργεία δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα στα Μητρώα του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ) και του Ταμείου. 

β- Όλοι οι Ασκούμενοι δικηγόροι που εγγράφονται στα Μητρώα Ασκουμένων του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ταμείου. 

γ- Οι υπάλληλοι του Ταμείου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ ως και οι υπάλληλοι του Δ.Σ.Θ 

μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ εφόσον με αίτησή τους υπαχθούν στην ασφάλιση του 

Ταμείου. 

στ- Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι καθόν χρόνο είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής στο Ταμείο και εγγράφηκαν με 

αποφ. του Δ.Σ στα μητρώα συνταξιούχων μελών αυτού. Η διαδικασία της ένταξης των 

συνταξιούχων θα λάβει χώρα μετά την ενεργοποίηση της διάταξης της παρ5 του άρθρου2 του 

καταστατικού του Ταμείου. 

 

2.2  Β΄. - ΈΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ: [Μόνον για τους Κλάδους α) «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (Παροχές 

Υγειονομικής Περίθαλψης σε είδος) και β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ»]: 

Όλα τα εξαρτώμενα (έμμεσα) μέλη της ιδίας οικογενείας κάθε άμεσου μέλους τα οποία 

ασφαλίζονται στον ΕΟΠΥΥ και που περιοριστικά θεωρούνται: 

α- η σύζυγος, ασφαλισμένη στον ΕΟΠΥΥ ως έμμεσο μέλος, εφόσον δεν είναι υπόχρεη      

     ασφάλισης ως άμεσο μέλος από δική της εργασία ή σύνταξη, δεν επιδοτείται από τον  

     Ο.Α.Ε.Δ και το ετήσιο εισόδημά της από ακίνητα, κινητές αξίες κ.λ.π δεν είναι μεγαλύτερο  

     του δεκαπλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ ή άλλου ποσού  

     που δυνατόν να ορισθεί από το Δ.Σ. 

β- ο σύζυγος με τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφάλιση της συζύγου 

      γ-τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΟΠΥΥ άγαμα τέκνα (νόμιμα, αναγνωρισθέντα, 

υιοθετηθέντα) άμεσου μέλους, τα οποία δεν υποχρεούνται να ασφαλισθούν ως άμεσα μέλη 

σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της 

ηλικίας και, εάν μεν είναι άγαμα και άνεργα, μέχρι της συμπλήρωσης του 24ου έτους της 

ηλικίας, εάν δε σπουδάζουν, για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους εφόσον είναι 

άγαμα και άνεργα, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους. 

Τα τέκνα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους στράτευσης, δεν καλύπτονται 

από το Ταμείο. 

Για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλονται οι από το άρθρο 6 του Καταστατικού 

του Ταμείου προβλεπόμενες εισφορές. 



7 
 

Ειδικότερα και όσον αφορά στα τέκνα (έμμεσα μέλη) η ετήσια εισφορά για μεν το 

δεύτερο ασφαλισμένο τέκνο θα καταβάλλεται μειωμένη κατά 20%, για δε το τρίτο και πέραν 

ασφαλισμένα τέκνα θα καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%.  

2.3 Τα άμεσα μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους και επομένως του ασφαλισμένου του 

Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσής τους και απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου που 

διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής. 

2.4 Τα έμμεσα μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους και επομένως και του ασφαλισμένου 

του Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσης του άμεσου μέλους συνοδευομένης από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και απόφασης του Δ.Σ που διαπιστώνει τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων εγγραφής. 

2.5   Δικαιολογητικά Εγγραφής μελών: 

       α- Για τα άμεσα μέλη 

 Αίτηση – δήλωση εγγραφής 

 Πρακτικό ορκωμοσίας 

 ΑΦΜ / ΑΜΚΑ / ΑΜ του ΤΥΔΘ 

     β- Για τα έμμεσα μέλη 

 Αίτηση – δήλωση του άμεσου μέλους για κάθε έμμεσο μέλος 

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης (για παιδιά) 

 Ληξιαρχική πράξη Γάμου (για σύζυγο) 

 Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι τα δηλούμενα έμμεσα μέλη δεν 

εργάζονται, δεν είναι υπόχρεα ασφάλισης από δική τους εργασία ή σύνταξη σε άλλο 

Φορέα, δεν συνταξιοδοτούνται και εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον ΕΟΠΥΥ. 

 Γενικώς κάθε δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από το Δ.Σ και που θα αποδεικνύει την 

κατάσταση των εμμέσων μελών. 

 

 

Άρθρο 3 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ– ΧΡΟΝΟΣ 

 ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

3.1 – Προϋποθέσεις χορήγησης των Παροχών 

        Προϋπόθεση χορήγησης των παροχών του παρόντος κανονισμού είναι η μή 

        οφειλή εισφορών του άμεσου και των εμμέσων μελών.  

3.2 – Χρόνος έναρξης των Παροχών 

α) Για τα ήδη υφιστάμενα μέλη του Ταμείου χρόνος έναρξης των παροχών ορίζεται η 

1/1/2014. 

β) Τα παιδιά που αποκτώνται κατά τον χρόνο που ο γονέας έχει την ιδιότητα του μέλους 

του Ταμείου υπάγονται στην ασφάλιση αυτού χωρίς χρόνο αναμονής εφόσον η αίτηση 
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εγγραφής των και η καταβολή της σχετικής εισφοράς πραγματοποιηθούν εντός είκοσι (20) 

ημερών από τη γέννησή τους. 

γ) Τα παιδιά που προϋπάρχουν κατά τον χρόνο που ο γονέας αποκτά την ιδιότητα του 

μέλους του Ταμείου, υπάγονται στην ασφάλιση αυτού μετά από τρείς (3) μήνες από την 

υποβολή της αίτησης και την καταβολή της σχετικής εισφοράς εφόσον η αίτηση εγγραφής 

των παιδιών και η καταβολή στης σχετικής εισφοράς πραγματοποιηθούν εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που ο γονέας αποκτά την ιδιότητα του μέλους του Ταμείου.  

δ) Tα μέλη (άμεσα ή έμμεσα), διαγραφόμενα από το Ταμείο και επανεγγραφόμενα, 

διανύουν εκ νέου χρόνο αναμονής έξι (6) μηνών από την επανεγγραφή και καταβάλλουν την 

εισφορά επανεγγραφής. 

ε) Για τα άμεσα μέλη που εγγράφονται στο ταμείο εντός ενός (1) μηνός από της εγγραφής 

των στο Δ.Σ.Θ, ορίζεται χρόνος αναμονής τριών (3) μηνών.  

     στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο χρόνος αναμονής αμέσων και εμμέσων μελών ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες από της εγγραφής των στο Ταμείο και καταβολής της σχετικής εισφοράς.  

      ζ) Για τους συνταξιούχους δικηγόρους ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από της εγγραφής των 

στο Ταμείο μετά την ενεργοποίηση της διατάξεως της παρ5 του άρθρου2 του καταστατικού 

του Ταμείου και της έναρξης καταβολής των σχετικών εισφορών.  

  

 

Άρθρο 4 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

 

4.1  Δαπάνη νοσηλείας σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: 

      Δαπάνες νοσηλείας σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ αναγνωρίζονται ΜΟΝΟΝ εφόσον η   

      νοσηλεία πραγματοποιηθεί ύστερα από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ. Το  

      Ταμείο καλύπτει το 40% της δαπάνης που βαρύνει τον ασφαλισμένο ο οποίος   

      νοσηλεύεται σε θέση  που αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ. Οι δαπάνες νοσηλείας  

      υπολογίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας»  

      του ΕΟΠΥΥ. 

     Δεν αναγνωρίζονται αμοιβές εξωτερικών ιατρών. 

4.2 Αμοιβή Χειρουργού & Αναισθησιολόγου: 

     Σε περίπτωση Χειρουργικής Επέμβασης σε Ιδιωτική Κλινική, το Ταμείο καλύπτει 

     το 30% της αμοιβής Χειρουργού και Αναισθησιολόγου που προβλέπεται από τον  

     αντίστοιχο πίνακα αμοιβών (τιμολόγιο) του Υγειονομικού Κανονισμού του πρώην  

     Τ.Π.Δ.Θ [Συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»   Ι΄  αμοιβών Χειρουργών –  

     Αναισθησιολόγων του π.ΤΠΔΘ] 

4.3 Αμοιβή νυκτερινής Αποκλειστικής Νοσοκόμου: 

     Σε ασθενείς που νοσηλεύονται για πολύ βαριά νοσήματα που πιστοποιούνται από  

     ελεγκτή του Ταμείου και ύστερα από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου, η  

     αναγκαιότητα χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμου λόγω  
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     πλήρους αδυναμίας εξυπηρέτησης (π.χ περιπτώσεις ανοϊκών,  

     συγχητικοδιεγερτικών ασθενών, μετεγχειρητικοί ασθενείς βαρέων περιστατικών  

     κ.λ.π), αναγνωρίζεται και καταβάλλεται αμοιβή αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμου ίση  

     με το 50% του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού Τιμολογίου μέχρι πέντε (5) νύκτες με  

     δυνατότητα παράτασης για άλλες πέντε (5) νύκτες σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά. Η  

     παράταση χορηγείται ύστερα από σχετικό αίτημα του ασφαλισμένου προς το Ταμείο και  

     εγκριτική απόφαση του ελεγκτού ιατρού. 

 

4.4 Ο έλεγχος της νοσηλείας στις Ιδιωτικές Κλινικές θα πραγματοποιείται από τους  

     ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ αλλά και του Ταμείου. 

     Για την έγκριση και καταβολή των αναγνωριζόμενων δαπανών θα πρέπει να  

     υποβληθεί αίτηση  προς το Δ.Σ του Ταμείου συνοδευόμενη από τα ακόλουθα  

     δικαιολογητικά: 

     α) εξιτήριο, αντίγραφο του φύλλου ελέγχου νοσηλείας , εγκριτικές αποφάσεις  

         ελεγκτών ΕΟΠΥΥ και Ταμείου. 

     β) φωτ/φο του τιμολογίου από το οποίο να προκύπτει το ποσό της συνολικής  

         δαπάνης νοσηλείας, το ποσό που θα βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ και το ποσό το οποίο  

         θα βαρύνει τον ασφαλισμένο 

     γ) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) Χειρουργού & Αναισθησιολόγου (εφόσον  

         συντρέχει περίπτωση) 

     δ) ΑΠΥ αποκλειστικής νοσοκόμου (εφόσον συντρέχει περίπτωση). 

    Η απόδοση των δαπανών θα πραγματοποιείται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εγκριτική 

απόφαση του Δ.Σ. είτε απευθείας στον ασφαλισμένο είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδειχθεί από αυτόν. 

  

Άρθρο 5 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

     Η παρεχόμενη από το Ταμείο οδοντιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει όλες τις θεραπευτικές 

και προσθετικές εργασίες καθώς και τις ορθοδοντικές εργασίες που είναι αναγκαίες για 

θεραπευτικούς λόγους και παρέχεται στα άμεσα και έμμεσα μέλη από οδοντίατρο της 

επιλογής τους.  

     O ασφαλισμένος αφού πάρει απλή γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού του για τις 

αναγκαίες εργασίες και πριν αρχίσει την εκτέλεσή τους, επισκέπτεται τον ελεγκτή-οδοντίατρο 

του Ταμείου για προέγκριση και κατόπιν εκτελεί στον θεράποντα οδοντίατρό του τις 

εγκεκριμένες εργασίες. Μετά το πέρας των εργασιών επισκέπτεται πάλι τον ΙΔΙΟ ελεγκτή-

οδοντίατρο ο οποίος θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση των εργασιών. 

     Ο ασφαλισμένος δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών Ελεγκτών Οδοντιάτρων κατά τις 

ώρες λειτουργίας των οδοντιατρείων και ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με τους 

συνεργαζόμενους ελεγκτές ήτοι: 

1- ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ / Καρ. Ντήλ 21 / Τηλ. 2310-276127 / Άνευ αμοιβής  

2- ΗΡΑΚΛΗ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ / Δωδεκανήσου 3 / Τηλ. 2310-527379 / Άνευ αμοιβής 

     Οι θεραπευτικές εργασίες όπως αποτρύγωση, θεραπεία ουλίτιδας, θεραπεία 

περιοδοντίτιδας αναγνωρίζονται άπαξ του έτους. 
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     Για την απόδοση των δαπανών της οδοντιατρικής περίθαλψης υποβάλλεται προς το Δ.Σ 

αίτηση συνοδευόμενη από:  

α) την ΑΠΥ του θεράποντος οδοντιάτρου επί του σώματος της οποίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ θα  

    αναγράφονται όλες οι εργασίες που έγιναν, 

β) την γνωμάτευση του θεράποντος οδοντιάτρου και 

γ) το φύλλο ελέγχου του ελεγκτού-οδοντιάτρου του Ταμείου με τον προέλεγχο και  

    τον τελικό έλεγχο. 

    Επανάληψη των ίδιων προσθετικών εργασιών αναγνωρίζεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 

τεσσάρων ετών και εφόσον αποδεικνύεται η αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών. 

    Η αποζημίωση που καταβάλλει το Ταμείο για θεραπευτικές και προσθετικές εργασίες 

ανέρχεται στο 250% του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού Τιμολογίου.  

     Η ορθοδοντική παρέχεται μόνον για θεραπευτικούς λόγους σε παιδιά ηλικίας 8-18 ετών 

άπαξ. 

    Για μέση οδοντογναθική ανωμαλία καταβάλλεται το 40% της δαπάνης με ανώτατο ποσό 

αποζημίωσης τα 300,00€ για κάθε τόξο (γνάθο). 

    Για βαριά οδοντογναθική ανωμαλία καταβάλλεται το 40% της δαπάνης με ανώτατο ποσό 

αποζημίωσης τα 400,00€ για κάθε τόξο (γνάθο). 

    Η απόδοση των δαπανών θα πραγματοποιείται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εγκριτική 

απόφαση του Δ.Σ. είτε απευθείας στον ασφαλισμένο είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδειχθεί από αυτόν. 

    [Συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»   ΙΙ΄  κρατικού τιμολογίου οδοντιατρικών εργασιών]  

 

Άρθρο 6 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

     Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους από ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων (ΜΗ συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ) που επιλέγονται ελεύθερα από τους 

ασφαλισμένους. 

    Το Ταμείο καταβάλλει το 50% της δαπάνης κάθε επίσκεψης στο ιατρείο ή στο σπίτι, με 

ανώτατο αποδιδόμενο ποσό 20,00€ ανά επίσκεψη. 

    Η δαπάνη καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο στον γιατρό και εν συνεχεία από το Ταμείο 

στον ασφαλισμένο με την προσκόμιση της σχετικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ).       

    Υποχρεωτικά επί του σώματος της Α.Π.Υ θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του 

εξεταζομένου προσώπου.  

    Κάθε ΑΠΥ πρέπει να αφορά σε μία επίσκεψη, διαφορετικά θα εξοφλείται ως μία. 

 

Άρθρο 7 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

     Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, παρέχεται η δυνατότητα κλήσης ιατρού στο σπίτι - 

ΜΟΝΟΝ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ  ή  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ - κατά τις ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ από 22οο έως 

0600 ή κατά τις ΑΡΓΙΕΣ. 

     Η υπηρεσία του παρόντος άρθρου παρέχεται ΜΟΝΟΝ δια επιχειρήσεων παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών συμβεβλημένων με το Ταμείο (συμβεβλημένοι πάροχοι). 
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     Η δαπάνη της κατ’ οίκον ιατρικής επίσκεψης, όπως αυτή θα συμφωνηθεί με τους 

συμβεβλημένους παρόχους (εταιρίες), θα καλύπτεται κατά 70% από το Ταμείο και  κατά 

30% από τον ασφαλισμένο. 

     Ο ασφαλισμένος δύναται να κάνει χρήση της παροχής του παρόντος άρθρου ύστερα από 

τηλεφωνική συνεννόηση με τους συμβεβλημένους παρόχους 

α)......................................................................................ΤΗΛ:......................................,                  

β)........................................................................................ΤΗΛ:..................................... για 

ορισμό ραντεβού. 

     Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στον επισκέπτη – γιατρό της συμβεβλημένης εταιρίας το 

συνολικό συμφωνηθέν ποσό της ιατρικής επίσκεψης και θα λαμβάνει την σχετική ΑΠΥ την 

οποία ακολούθως θα υποβάλλει με αίτησή του στο Ταμείο για να του αποδοθεί το ποσό που 

δικαιούται (70%).       

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την επίσκεψη του ιατρού, ο ασφαλισμένος επιδεικνύει 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του Τ.Υ.Δ.Θ (ΕΟΠΥΥ) αλλιώς δεν θα 

εξυπηρετείται. 

 

Άρθρο 8 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

     Σε περιπτώσεις βαρέως πασχόντων ασφαλισμένων το Ταμείο παρέχει υπηρεσίες κατ΄ 

οίκον νοσηλευτικής φροντίδας όπως: α) εκτέλεση σειράς ενδομυϊκών ενέσεων στα πλαίσια 

προγραμματισμένης θεραπείας, β) περιποίηση (καθαρισμό) κατακλίσεων, γ)καθετηριασμούς 

κλπ. 

     Οι υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται ΜΟΝΟΝ δια επιχειρήσεων παροχής 

νοσηλευτικών υπηρεσιών συμβεβλημένων με το Ταμείο (συμβεβλημένοι πάροχοι). 

     Η δαπάνη για υπηρεσίες της κατ’  οίκον επιμέλειας – φροντίδας, όπως αυτή θα 

συμφωνηθεί με τους συμβεβλημένους παρόχους (εταιρίες), θα καλύπτεται κατά 80% από 

το Ταμείο και κατά 20% από τον ασφαλισμένο. 

     Ο ασφαλισμένος δύναται να κάνει χρήση των παραπάνω παροχών ύστερα από τηλεφωνική 

συνεννόηση με τους συμβεβλημένους παρόχους:  

α) «Νοσηλευτική Φροντίδα κατ’ οίκον»  ΤΗΛ:2310-632892,                  

β)......................................................................................ΤΗΛ:......................................  

για ορισμό ραντεβού. 

     Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στον επισκέπτη νοσηλευτή ή γιατρό του συμβεβλημένου 

παρόχου το συνολικό ποσό της αμοιβής και θα λαμβάνει την σχετική απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών (ΑΠΥ) την οποία ακολούθως θα υποβάλλει με αίτησή του στο Ταμείο για να του 

αποδοθεί το ποσό που δικαιούται (80%). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την επίσκεψη του νοσηλευτή ή του ιατρού, ο ασφαλισμένος 

επιδεικνύει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του ΤΥΔΘ (ΕΟΠΥΥ) 

αλλιώς δεν θα εξυπηρετείται. 

 

          Άρθρο 9 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
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[Λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, κινησιοθεραπείες, ορθοπτικές ασκήσεις] 

 

      Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταβάλλει την δαπάνη των ακόλουθων πράξεων εφόσον 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς ήτοι: 

      α- λογοθεραπειών ή ασκήσεων ειδικής συμπεριφοράς για ένα εξάμηνο μέχρι  

          δύο (2) συνεδρίες ανά εβδομάδα με συμμετοχή 70% επί της δαπάνης για κάθε  

          επίσκεψη-συνεδρία (για κάθε συνεδρία εκδίδεται χωριστή Α.Π.Υ) και με  

          ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου 22,00€ ή 18,00€ ή 10,00€ ανάλογα με την  

          βαρύτητα της περίπτωσης όπως κατηγοριοποιείται από τις σχετικές διατάξεις  

          του αρθρ. 17 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 

      β- ψυχοθεραπειών για ένα εξάμηνο μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες ανά μήνα  

         με συμμετοχή 70% επί της δαπάνης για κάθε επίσκεψη-συνεδρία (για κάθε  

         επίσκεψη εκδίδεται χωριστή Α.Π.Υ) και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου  

         20,00€.  

     γ- ορθοπτικών ασκήσεων μέχρι είκοσι (20) συνεδρίες με συμμετοχή 60% επί της   

         δαπάνης για κάθε συνεδρία (για κάθε συνεδρία εκδίδεται χωριστή Α.Π.Υ) και  

         με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου 16,00€. 

      Πιθανή συνέχιση των ανωτέρω πράξεων πέραν του εξαμήνου θα γίνεται κατόπιν νέας 

ιατρικής γνωμάτευσης με ειδική αιτιολόγηση μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική 

αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης των πράξεων και 

με την οριστική έγκριση του ελεγκτή – γιατρού του Ταμείου. 

     Η δαπάνη των παροχών του παρόντος άρθρου αναγνωρίζεται και καταβάλλεται με 

απόφαση του Δ.Σ ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου συνοδευόμενη από την απόδειξη της 

δαπάνης (ΑΠΥ) και τα σχετικά ιατρικά και λοιπά έγγραφα όπως και τις αποφάσεις του κύριου 

Φορέα για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.  

     Όταν οι πράξεις του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται εντός Κρατικών Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων ή Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα εκτελούνται χωρίς όριο 

συνεδριάσεων και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου. 

  

 

Άρθρο 10 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

         Το Ταμείο χορηγεί επίδομα Ασθενείας μόνον στους εν ενεργεία δικηγόρους-μέλη του, 

σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας από σοβαρή ασθένεια που διαρκεί πάνω από 

δεκαπέντε (15) ημέρες, ύστερα από γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος (διευθυντού της 

αρμόδιας κλινικής) ή ειδικού για την πάθηση γιατρού ή απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής 

και γνωμάτευσης του ελεγκτού – γιατρού του Ταμείου. 

          Σε κάθε περίπτωση, οι περιστάσεις του ασφαλισμένου πρέπει να προκύπτουν από 

σχετικά ιατρικά έγγραφα. 

Το επίδομα χορηγείται προς μερική αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος λόγω της 

καθολικής αποχής από την εργασία. 
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Το ύψος της ημερήσιας επιδότησης ισούται με το 60% της επιδότησης που χορηγεί 

εκάστοτε το ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ για το σκοπό αυτό στους έγγαμους και άγαμους ασφαλισμένους 

ήτοι για έγγαμους 14€/ημέρα και για άγαμους 10€/ημέρα. 

Ο χρόνος για την επιδότηση αρχίζει ύστερα από 15 ημέρες από την είσοδο στο 

νοσηλευτικό ίδρυμα ή από την αποδεδειγμένη εκδήλωση ασθενείας.  

Η επιδότηση διαρκεί για το διάστημα που αποκλειστικά ο ασφαλισμένος απέχει από την 

επαγγελματική δραστηριότητα λόγω καθολικής αδυναμίας προς εργασία. Ο χρόνος 

επιδότησης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες. 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο ασφαλισμένος να μην οφείλει 

εισφορές και να μην είναι έμμισθος. 

Το επίδομα χορηγείται μόνον κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους (δεν χορηγείται 

κατά την περίοδο 1/7 – 15/9 κάθε έτους). 

Το αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τον ασφαλισμένο 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (λ.χ εντός διμήνου) από την εκδήλωση της ασθένειας ή 

του ατυχήματος ώστε να είναι δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος-εξέταση του ασφαλισμένου 

από τον ελεγκτή – γιατρό του Ταμείου προς διαπίστωση της ανικανότητάς του για εργασία 

και της εν γένει κατάστασης της υγείας του. 

        Γνωμάτευση απαιτείται για κάθε έγκριση από το Δ.Σ ακόμα και αν πρόκειται για 

συνεχείς επιδοτήσεις. 

      Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένα σε μηνιαίες δόσεις με την συμπλήρωση σε κάθε 

καταβολή δήλωσης Ν.1599/86 περί της καθολικής αποχής από την εργασία, την μη 

παράσταση στα Δικαστήρια ως και την μη κατοχή έμμισθης θέσης (πάγια αντιμισθία). 

      Το επίδομα χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από σχετική αίτηση του 

ασφαλισμένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρικά έγγραφα, 

βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, δηλώσεις κ.λ.π). 

 

Άρθρο 11 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

     Το Ταμείο καλύπτει συμπληρωματικώς μέρος της μηνιαίας δαπάνης βρεφονηπιακών 

σταθμών των παιδιών των ασφαλισμένων. 

     Το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται από το Ταμείο ισούται με το 30% του 

καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού από τον ΤΥΔΘ/ΕΤΑΑ. 

     Το Ταμείο καταβάλλει δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών, εφόσον ο ασφαλισμένος 

εξασφαλίσει ενώπιον του ΤΥΔΘ/ΕΤΑΑ ή άλλου Φορέα το δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα βρεφονηπιακών σταθμών (υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης στον ΤΥΔΘ, έγκριση 

συμμετοχής του παιδιού κ.λ.π). 

     Τα έξοδα συμμετοχής παρέχονται για το διάστημα από 01/09 κάθε έτους μέχρι 30/06 του 

επομένου έτους.   

     Οι καταβολές από το Ταμείο γίνονται δύο φορές: η πρώτη από 1ης Φεβρουαρίου  για το 

πρώτο πεντάμηνο της περιόδου του προγράμματος και η δεύτερη από 1ης Ιουλίου για το 

δεύτερο πεντάμηνο με την υποβολή αιτήσεως συνοδευομένης από τα φωτοαντίγραφα των 

μηνιαίων αποδείξεων που υποβλήθηκαν στον ΤΥΔΘ/ΕΤΑΑ επικυρωμένα από αυτόν (ΤΥΔΘ). 
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Επί των αποδείξεων πρέπει να αναγράφεται πέραν του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου 

και ό μήνας στον οποίο αφορούν και το όνομα του παιδιού. 

     Η απόδοση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί ύστερα από 15 ημέρες από την σχετική 

έγκριση του Δ.Σ. 

     Της παροχής αυτής δικαιούνται παιδιά μη συμπληρώσαντα την προνηπιακή ηλικία 

(δηλαδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο να μην έχουν συμπληρώσει την κατά νόμο ηλικία για να 

φοιτήσουν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο).  

     Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια πέραν των ανωτέρω να αντιμετωπίζει 

μεμονωμένα τις ιδιαίτερες περιπτώσεις και να αποφασίζει σχετικά. 

 

 

Άρθρο 12 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

     Στα άμεσα μέλη, γυναίκες δικηγόρους και ασκούμενες δικηγόρους όπως και στον 

δικηγόρο και ασκούμενο δικηγόρο που η σύζυγός του δεν εργάζεται και είναι ασφαλισμένη 

ως έμμεσο μέλος στον ΕΟΠΥΥ και στο Ταμείο, χορηγείται συμπληρωματικό επίδομα 

τοκετού ίσο με το 35% του καταβαλλόμενου χρηματικού βοηθήματος (επιδόματος τοκετού) 

από τον ΕΟΠΥΥ όπως το χρηματικό βοήθημα αυτό έχει ορισθεί με τον Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ.3054/Β΄/2012) ήτοι (900,00 x 35%)=315,00€. 

Το επίδομα τοκετού καταβάλλεται και στην περίπτωση πρόωρου τοκετού που επέρχεται μετά 

την συμπλήρωση της 25ης εβδομάδας κύησης. Σε περίπτωση διδύμων ή καισαρικής, το 

επίδομα τοκετού προσαυξάνεται κατά 20%. 

     Η καταβολή του επιδόματος τοκετού θα γίνεται με την υποβολή από τον ασφαλισμένο 

σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και β) 

εξιτήριο του νοσηλευτικού ιδρύματος..  

 

Άρθρο 13 

     Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε από το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Τ.Α.ΔΙ.Θ σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του Καταστατικού.[Αποφ.  1/31-12-2013  Δ.Σ & Ε.Ε] 

 

Άρθρο 14 

     Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει την 1/1/2014. 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» - Ι 

[Αρθρ. 4 Κανονισμού Παροχών Τ.Α.ΔΙ.Θ] 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Τιμή 

Τ.Α.ΔΙ.Θ 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

  

Εξαιρετικώς βαριές επεμβάσεις  

1. Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 666,00 

2. Αορτο-μηριαία μοσχεύματα 633,00 

3. Αορτο-υποκλείδιον, Καρωτιδικό υποκλείδιο μόσχευμα 594,00 

4. Τραύματα Αορτής περιφερειακών αγγείων 447,00 

5. Όγκοι καρωτιδικού σωματίου 480,00 

6. Ενδαρτηριεκτομή καρωτίδων 480,00 

  

Βαριές επεμβάσεις  

1. Στένωση ισθμού αορτής 393,00 

2. Τραύματα μεγάλων φλεβών 252,00 

3. Διαμερισματοποίηση κάτω κοίλης φλέβας (χειρουργική) 528,00 

4. Διαμερισματοποίηση κάτω κοίλης φλέβας (επεμβατική) 273,00 

5. Επεμβάσεις επί των σπλαχνικών αγγείων 519,00 

6. Ενδαρτηριεκτομή αορτής-διχασμού 561,00 

7. Μηροκνημιαία μοσχεύματα 468,00 

8. Περιφερειακά ανευρίσματα αρτηριών 468,00 
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9. Ευμεγέθη αγγειακά ανευρίσματα 426,00 

10. Θρομβεκτομή επί οξείας φλεβικής θρομβώσεως 468,00 

   

Μεγάλες επεμβάσεις  

1. Παρακαμπτικόν μόσχευμα επιπολής μηριαίας αρτηρίας 402,00 

2. Πλαστική "εν τω βάθει" μηριαίας αρτηρίας 402,00 

3. Ενδαρτηριεκτομή μηριαίας αρτηρίας 402,00 

4. Μηροιγνυακά μοσχεύματα 402,00 

5. Ενδαρτηριεκτομή λαγονίων αρτηριών 435,00 

6. Επεμβάσεις επί μεταθρομβωτικού συνδρόμου (Coc-kett) 264,00 

 

7. Επεμβάσεις επί λεμφοιδήματος των άκρων 300,00 

8. Μηροιγνυακή φλεβική παράκαμψη 285,00 

9. Εγχειρήσεις συνδρόμου θωρακικής εξόδου 402,00 

10. Συμπαθεκτομή θωρακική - οσφυϊκή 378,00 

11. Ακρωτηριασμός σκέλους 336,00 

12. Μασχαλομηριαίον μόσχευμα 402,00 

13. Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες διά χρήσεως μοσχ. Για 

αιμοδιάλυση 

 

 285,00 

14. Καρωτιδο-υποκλείδιον μόσχευμα εξωθωρακικόν 402,00 

15. Απόφραξη λαγονίου - λαγονομηριαίον μόσχευμα 435,00 

16. Αγγειοπλαστική (στενωτικής βλάβης, μπαλονάκι) με 

τοποθέτηση Stend ανεξαρτήτως αριθμού αγγείων: 

α) Καρωτίδας 

β) Αγγ. καρδιάς 

γ) Λαγόνιες 

δ) Λοιπά όργανα 

 

  

 252,00 

 186,00 

 180,00 

 135,00 

  

Μεσαίες επεμβάσεις  

1. Επεμβάσεις διά πρωτοπαθείς κιρσούς (Striping) 201,00 

2. Υπερηβικόν μηρομηριαίον μόσχευμα 219,00 
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3. Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες (Fistula) για αιμοδιάλυση 192,00 

4. Συγγενείς ή επίκτητες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες 219,00 

5. Μηρομηριαία κοινή «εν τω βάθει» παράκαμψη 219,00 

6. Εμβολεκτομές 219,00 

7. Απολίνωση λαγονίων φλεβών 177,00 

8. Απολίνωση μηριαίας φλέβας 177,00 

9. Περιαγγειακή συμπαθεκτομή 177,00 

  

Μικρές επεμβάσεις  

1. Βιοψία αγγείων 99,00 

2. Ακρωτηριασμός δακτύλων 57,00 

3. Διήθηση συμπαθητικών γαγγλίων με νοβοκαίνη 75,00 

4. Απολίνωση σαφηνούς φλέβας 138,00 

5. Απολίνωση αρτηρίας 111,00 

6. Ενδοαρτηριακή χορήγηση αγγειοδιασταλτικών και αντιβιοτικών 93,00 

7. Σχάση περιτονίας κνήμης 99,00 

   

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

  

Μεγάλες Επεμβάσεις  

1. Άπασαι οι λαπαροτομίες για παθήσεις μήτρας και των 

εξαρτημάτων - ολική υστεροκτομία - Εξαίρεση όγκων 

νεοπλαστικών ή φλεγμονωδών των έσω γεννητικών 

οργάνων, πλαστική σαλπίγγων 

Εξωμήτρια κύηση, ολική εξαίρεση μήτρας μετά τοκετόν: 

α)Κολπική υστεροκτομία, β) Συνδεσμοπηξία μήτρας μετά ή 

άνευ κολποπερινεορραφίας 

Πλαστική γεννητικών συριγγίων, εξαίρεση αιδοίου 

 

  

  

  

  

  

 

285,00 

2. α) Εγχείρηση προπτώσεως μήτρας, β) Πλαστική 

κυστεορθοκολποκήλης, γ) Πλαστική τεχνικού κολεού 

 

 210,00 

3. α) Ολική αφαίρεση μαστού  225,00 



18 
 

 β) Ολική αφαίρεση μαστού και λεμφαδενικός καθαρισμός 285,00 

 γ) Τμηματεκτομή μαστού και λεμφαδενικός καθαρισμός 225,00 

   

Μεσαίες επεμβάσεις  

1. α) Αφαίρεση ινομιώματος μήτρας 138,00 

 β) Ακρωτηριασμός ή πλαστική τραχήλου 138,00 

 γ) Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος 81,00 

 δ) Υστεροσκοπική λύση συμφύσεων ενδομητρίου ή 

διαφράγματος 

138,00 

2. Εξαίρεση ινοαδενώματος μαστού 81,00 

3. SHIROTKA (συρραφή τραχήλου) 60,00 

4. α) Αφαίρεση πολύποδος μήτρας 45,00 

 β) Μαρσιποποίηση βαρθολινείου αδένος 51,00 

 γ) Διάνοιξη βαρθολινείου αδένος 45,00 

5. Διαστολή τραχήλου 33,00 

   

   

   

6. α) Θεραπευτική απόξεση μήτρας 60,00 

 β) Διακοπή κυήσεως 60,00 

7. Διαγνωστική απόξεση 33,00 

8. Τμηματεκτομή μαστού 99,00 

   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

  

α) Σπονδυλική στήλη - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση κατάγματος σπονδυλικής στήλης 255,00 

2. Σπονδυλοδεσία επί παθήσεων - κακώσεων σπονδυλικής 

στήλης 

255,00 

3. Πεταλεκτομή 255,00 

4. Αφαίρεση μεσοσπονδυλίου δίσκου (Δισκοκήλη) 285,00 

5. Εγχείρηση επί σκωλιώσεων, κυφώσεων, λορδώσεων 342,00 
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β) Τράχηλος και κορμός  

1. Εγχείρηση επί ραιβόκρανου 99,00 

2. Εγχείρηση επί καταγμάτων και παθήσεων κλειδός 111,00 

3. Εγχείρηση επί καταγμάτων και παθήσεων ωμοπλάτης 117,00 

4. Χειρουργική θεραπεία εξαρθρήματος στερνοκλειδικής ή 

ακρωμυοκλειδικής αρθρώσεως 

111,00 

   

γ) Άνω άκρα (Αντιβράχιο) – Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση επί προσφάτου και καθ' έξιν 

εξαθρήματος ώμου 

 

 156,00 

2. Αρθροδεσία ώμου 132,00 

3. Αρθροπλαστική της κατ' ώμον αρθρώσεως 165,00 

4. Τενοντομεταθέσεις επί παραλύσεων μυών της ωμικής ζώνης 165,00 

5. Αρθροσκόπηση ώμου 99,00 

6. Κατάγματα αντιβραχίου (Οστεοσύνθεση) 165,00 

  

δ) Βραχίων - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων βραχιονίου και 

παθήσεων αυτού 

 

 132,00 

2. Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρώσεων βραχιονίου 132,00 

3. Ακρωτηριασμός βραχίονος 115,50 

4. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

5. Κατάγματα βραχιονίου (Οστεοσύνθεση) 132,00 

   

ε) Μηρός - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων και διαφόρων 

παθήσεων μηριαίου 

 

 156,00 

2. Ακρωτηριασμός μηριαίου 132,00 

3. Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρήματος μηριαίου 156,00 

4. Τενοντομεταφυτεύσεις επί παραλύσεων μυών μηριαίου 165,00 
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5. Τενοντοτομή 66,00 

6. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

7. Οστεοτομές μηριαίου 132,00 

   

   

   

   

στ) Γόνυ - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Αρθροδεσία γόνατος 132,00 

2. Αρθροπλαστική γόνατος 165,00 

3. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων επιγονατίδος 147,00 

4. Ανοικτή αφαίρεση μηνίσκου ή υμενεκτομή 99,00 

5. Αρθροσκοπική μηνισκεκτομή ή υμενεκτομή 132,00 

6. Πλαστική προσθίου χιαστού 156,00 

7. Πλαστική οπισθίου χιαστού 156,00 

8. Αποκατάσταση ρήξης τενόντων  132,00 

9. Αποκατάσταση ρήξης συνδέσμων (εξωαρθρικών) 117,00 

10. Διεκπρίσεις αρθρώσεων 132,00 

11. Αρθροσκόπηση – Διέκπριση αρθρώσεων 99,00 

   

ζ) Κνήμη - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων παθήσεων κνήμης 123,00 

2. Θεραπεία ψευδαρθρήματος κνήμης 147,00 

3. Υψηλή οστεοτομία κνήμης 117,00 

4. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

   

η) Άκρος πους και ποδοκνημική - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Αρθροδεσία ποδοκνημικής αρθρώσεως 132,00 

2. Χειρουργική   θεραπεία  καταγμάτων και ποδοκνημικής 

αρθρώσεως 

 

 132,00 

3. Τετραπλή αρθροδεσία 132,00 
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4. Οστεοτομίες άκρου ποδός 99,00 

5. Αρθροδεσίες 132,00 

6. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων άκρου 

ποδός 

 

 132,00 

7. Χειρουργική θεραπεία βλαισού μεγάλου δακτύλου 132,00 

8. Αρθροσκοπικές επεμβάσεις ποδοκνημικής και 

υποστραγαλικής 

99,00 

9. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

10. Επεμβάσεις προς διόρθωση βλαισοποδίας, ραιβοποδίας, 

ιπποποδίας κλπ. 

 

 132,00 

   

θ) Αγκώνας - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων ή εξαρθρημάτων 

αγκώνος 

 

 117,00 

2. Αρθροπλαστική αγκώνος 165,00 

3. Αρθροδεσία αγκώνος 117,00 

4. Αρθροσκόπηση αγκώνος 99,00 

5. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

  

ι) Αντιβράχιο - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων και παθήσεων 

αντιβραχίου 

 

 132,00 

2. Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρώσεων αντιβραχίου και 

ακρωτηριασμός 

 

 132,00 

3. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

  

  

  

ια) Άκρα χείρα και πηχεοκαρπική-Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Αρθροδεσία πηχεοκαρπικών αρθρώσεων 123,00 

2. Χειρουργική επέμβαση επί σκαφοειδούς και οσταρίων  
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 καρπού 123,00 

3. Χειρουργική επέμβαση επί μετακαρπίων και φαλαγγών 

δακτύλων 

 

 111,00 

4. Χειρουργική επέμβαση σε κατάγματα ή εξαρθρήματα 

πηχεοκαρπικής 

123,00 

5. Αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής 99,00 

6. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος 84,00 

7. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

  

ιβ) Κάτω άκρα - Λεκάνη - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Eκτεταμένοι όγκοι λεκάνης 180,00 

2. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων λεκάνης 180,00 

3. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων ιερολαγονίτιδος και 

γενικών παθήσεων λεκάνης 

 

 180,00 

4. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

  

ιγ) Αρθρώσεις ισχίου - Αιματηρές επεμβάσεις  

1. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων κοτύλης 180,00 

2. Χειρουργική θεραπεία εξαρθρημάτων ισχίου 147,00 

3. Αρθροπλαστική ισχίου 165,00 

4. Αρθροδεσία ισχίου 132,00 

5. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων ισχίου (διατροχαντήρια, 

υποκεφαλικά) 

189,00 

6. Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης 66,00 

   

ιδ) Οστεομυελίτιδες 132,00 

   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

   

1. Φίμωση (περιτομή) 51,00 

2. Ορχεκτομή 165,00 

3. Ορχεοπηξία (κρυψορχία) 132,00 
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4. Υδροκήλη 159,00 

5. Αφαίρεση λίθου κύστεως (κυστεολιθοτομή) 132,00 

6. Βιοψία όρχεων (πολλαπλή) 84,00 

7. Ακρωτηριασμός πέους 396,00 

8. Κιρσοκήλη (μία πλευρά) 159,00 

9. Κιρσοκήλη (άμφω) 225,00 

10. Επεμβάσεις νεφρών (νεφρεκτομές – επινεφριδεκτομή - 

πλαστικές πυελοουρητηρικής συμβολής – πυελολιθοτομές) 

 

 363,00 

11. Πλαστικές ουρητήρων - ουρητηρολιθοτομές 183,00 

12. Προστατεκτομή (ανοικτή) 240,00 

 Προστατεκτομή (διουρηθρική) 216,00 

13. Ριζική προστατεκτομή 396,00 

14. Παρακέντηση υδροκήλης 24,00 

15. Παρακέντηση κύστης νεφρών με υπερηχογραφικό έλεγχο 66,00 

16. Υπερηβική παρακέντηση κύστης (χωρίς το σετ παρακέντησης) 48,00 

   

   

17. Εκτομή θηλωμάτων κύστεως (ανοικτή) 132,00 

 Εκτομή θηλωμάτων κύστεως (διουρηθρική) 117,00 

18. Επέμβαση ακράτειας στις γυναίκες (πλαστική STAMEY κλπ) 138,00 

19. Ολική κυστεκτομή 396,00 

20. Στενώματα ουρήθρας  

      εσωτερική ουρηθροτομή (διουρηθρικά) 99,00 

      εξωτερική ουρηθροτομή (ανοικτά) 132,00 

21. Σκλήρυνση αυχένα κύστεως - διουρηθρική εκτομή 99,00 

22. Διαδερμική νεφροστομία (χωρίς το σετ παρακεντήσεως) 99,00 

23. Υποσπαδίας - Επισπαδίας (πλαστική):  

       α' επέμβαση 330,00 

       β' επέμβαση 165,00 

24. Λιθοτριψία ενδοσκοπική λίθων κύστης 117,00 

25. Λιθοτριψία εξωσωματική νεφρών (βλ. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 

 



24 
 

26. Λιθοτριψία ουροδόχου κύστεως - ουρητήρος (μόνο σε 

ειδικές περιπτώσεις) 

 

 117,00 

27. Αποκοπή χαλινού 33,00 

28. Παραφίμωση  

 — Χειρουργική ανάταξη 51,00 

 — Ανάταξη απλή 9,00 

29. Αφαίρεση εκκολπώματος ουρήθρας 66,00 

30. Λύση συμφύσεων 66,00 

   

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

   

Μέγιστες επεμβάσεις  

1. Κερατοπλαστική - μεταμόσχευση κερατοειδούς 198,00 

2. Αποκόλληση - Βιτρεκτομή 198,00 

3. Δακρυοασκορρινοστομία 198,00 

4. Εκκένωση οφθαλμικού κόγχου 198,00 

5. Excimer Laser PRK (άπαξ) για κάθε οφθαλμό 165,00 

6. Excimer Laser LASIK (άπαξ) για κάθε οφθαλμό 183,00 

7. Excimer Laser Wavefront (άπαξ) για κάθε οφθαλμό 195,00 

   

Μεγάλες επεμβάσεις  

 Βλέφαρα  

1. Κακοήθεις όγκοι 132,00 

2. Πτώση βλεφάρων 132,00 

3. Βλεφαροπλαστικές 132,00 

4. Πλαστική εγχείρηση οφρύος - Δακρυϊκή συσκευή 132,00 

5. Κακοήθεις όγκοι δακρυϊκών αδένων 132,00 

   

 Βολβός  

6. Όλες οι εξαιρέσεις καταρράκτου δι' εγχειρήσεις ή 

φακοθριψίας με υπερήχους με τοποθέτηση ενδοφακού 

 

 150,00 
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7. Όλες οι αντιγλαυκωματικές εγχειρήσεις (Τραμπεκουλεκτομή) 147,00 

   

   

   

   

   

8. Εξαίρεση ενδοφθαλμίων μαγνητικών ή μη αλλότριων 

σωμάτων 

132,00 

  

9. Κακοήθεις όγκοι βολβού 132,00 

10. Εξόρυξη 132,00 

11. Εκκένωση βολβού 132,00 

   

   

 Ίρις  

13. Ιριδοδιάλυση (συρραφή) 132,00 

14. Εξαίρεση κύστεων και όγκων ίριδος 132,00 

   

 Κόγχος  

15. Αποκάλυψη ή επίσκεψη της κοιλότητος του οφθαλμικού 

κόγχου 

 

 132,00 

16. Εξαίρεση αλλότριων σωμάτων κόγχου 132,00 

   

 Μυς  

17. Στραβισμοί 147,00 

   

Μέτριες επεμβάσεις  

   

 Βλέφαρα  

1. Βλεφαρορραφία ή ταρσορραφία 66,00 

2. Κανθοπλαστική 66,00 

3. Επίκανθος 66,00 
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4. Εντρόπιον - Τριχίαση 66,00 

5. Τραύματα βλεφάρων (ραφές) 66,00 

   

 Επιπεφυκώς  

6. Πτερύγιον 63,00 

7. Συμβλέφαρον 63,00 

8. Τραύματα, καλοήθεις όγκοι - συρίγγια δακρυϊκών αδένων  63,00 

9. Εξαίρεση ασκού 63,00 

10. Ανασχηματισμός δακρυϊκών σημείων και αυλού 

δακρυγόνων πόρων 

 

 84,00 

   

 Βολβός  

11. Παρακέντηση-ένεση ενδοϋαλοειδικά 51,00 

12. Τραύματα κερατοειδούς (ραφές) 66,00 

13. Πρόπτωση Ίριδος 66,00 

14. Επικάλυψη ολική ή μερική 66,00 

15. Στίξη κερατοειδούς - κρυοεπιθήξεις 39,00 

16. Τραύματα σκληρού (ραφές) 66,00 

   

Μικρές επεμβάσεις  

   

 Βλέφαρα  

1. Καλοήθεις όγκοι βλεφάρων 28,50 

2. Χαλάζιον 28,50 

3. Διάνοιξη βλεφαρορραφίας και ταρσογραφίας 24,00 

   

   

4. Κανθοτομία 24,00 

5. Καταστροφή βλεφαρίδων δι' ηλεκτρολύσεως 24,00 

6. Σκαριφισμός-σύνθλιψη γαλβανοκαυτηρίαση 24,00 

7. Τραύματα, όγκοι καλοήθεις φλεγμονές οφρύος 24,00 



27 
 

   

 Δακρυϊκή συσκευή  

8. Φλεγμονή δακρυϊκού ασκού (διάνοιξη) 24,00 

   

 Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο  

1. Αλλότρια σώματα επιπεφυκότος ή κερατοειδούς 24,00 

2. Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κλπ. 24,00 

3. Καθετηριασμός δακρυϊκών οδών (κατά συνεδρίαν) 24,00 

4. Εξαίρεση ξένου σώματος 13,50 

   

 ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ  

   

 Εφαρμογή πνευμονοθώρακος  

 Α'  Επέμβαση 66,00 

 Β'  Επέμβαση 54,00 

 Γ'  Επέμβαση 54,00 

 Δ'  Επέμβαση επαναληπτική 54,00 

   

 Εφαρμογή πνευμονοπεριτοναίου  

 Α'  Επέμβαση 66,00 

 Β'  Επέμβαση 54,00 

 Γ'  Επέμβαση 54,00 

 Δ'  Επέμβαση επαναληπτική 54,00 

   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  

   

Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις  

1. Εκτομή οισοφάγου (ολική) 630,00 

2. Εκτομή οισοφάγου (μερική) 420,00 

3. Εκτομή οισοφάγου (εκκόλπωμα κλπ.) 330,00 

4. Εκτομή πνεύμονος (ολική πνευμονεκτομή) 495,00 
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5. Εκτομή πνεύμονος (τμηματεκτομή, λοβεκτομή) 420,00 

6. Εγχείρηση καρδίας (βοταλ. πόρος, στένωση μητροειδούς, 

ισθμική στένωση αορτής, κυανή νόσος, περικαρδίτις, 

στένωση πνευμονικής βαλβιδικής, στένωση αορτής κλπ.) 

 

  

 480,00 

7. Ευρεία θωρακοπλαστική 420,00 

8. Εγχειρήσεις εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού 480,00 

9. Εκτεταμένοι όγκοι κοιλίας 450,00 

10. Εκτεταμένοι όγκοι μεσοπνευμονίου 420,00 

11. Κρανιοτομίες 390,00 

   

Βαριές επεμβάσεις  

1. Εχινόκοκκος πνεύμονος 405,00 

2. Κολεκτομή - Ημικολεκτομή - χαμηλή πρόσθια 405,00 

3. Παγκρεατεκτομή 528,00 

4. Εγχειρήσεις παγκρέατος Wipple 630,00 

   

   

5. Πλαστικές χοληφόρων οδών 330,00 

6. Αποφρακτικός ειλεός μετ' εντεροκτομής 330,00 

7. Εγκολεασμός μετ' εντεροκτομής 330,00 

8. Εκτεταμένη συμπαθεκτομή 300,00 

9. Διαφραγματοκήλη 300,00 

10. Υπερμεγέθεις όγκοι νεφρού, νεφρεκτομή συνεπεία βαρείας 

πυονεφρώσεως 

 

 330,00 

11. Εκτομή στομάχου - πεπτικόν έλκος 330,00 

12. Εντεροεκτομή 330,00 

13. Εγχειρήσεις εντέρων - ήπατος - σπληνός 330,00 

14. Εχινόκοκκοι ενδοκοιλιακών οργάνων 360,00 

15. Εγχειρήσεις χοληφόρων οδών 360,00 

16. Εγχειρήσεις προστάτου - κύστεως - νεφρών – επινεφριδίων 

- ουρητήρων 

270,00 

17. Κυστοκήλη - ορθοκήλη - ουροχώον - συρίγγιον 270,00 
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18. Πρόπτωση απευθυσμένου - όγκοι κατωτέρου εντέρου 270,00 

   

Μεγάλες επεμβάσεις  

1. Γαστρεντεραναστόμωση, εντεραναστομώσεις 330,00 

2. Οξείες περιτονίτιδες (εκ διατρήσεως έλκους, σκωλ.) 270,00 

3. Εγχειρήσεις νεύρων και αγγείων 330,00 

4. Βρογχοκήλες - θυρεοειδής  330,00 

5. Παραθυρεοειδεκτομή – Παρωτιδεκτομή 390,00 

6. Ευμεγέθεις όγκοι κεφαλής τραχήλου, τοιχωμάτων θώρακος 

και κοιλίας (εσωτερικοί) 

 

 270,00 

7. Θωρακοπλαστικές μερικές πνευμονολύσεις κλπ. 270,00 

8. Υποδιαφραγματικόν απόστημα 270,00 

9. Λαγοχείλιον - Λυκόστομα - Επουλίς 255,00 

10. Κακοήθεις όγκοι αδένων τραχήλου 165,00 

11. Βαγοτομή και πυλωροπλαστική (σε διάτρηση έλκους) 240,00 

  

Συνήθεις επεμβάσεις  

1. Σκωληκοειδίτις εν ψυχρώ 180,00 

2. Κήλες διάφορες 150,00 

3. Βουβωνοκήλη 150,00 

4. Βουβωνοκήλη άμφω 255,00 

5. Περιεδρικά συρίγγια 150,00 

6. Αποστήματα εν τω βάθει 150,00 

7. Αιμορροΐδες, ραγάδες δακτυλίου, σφικτηροτομή 180,00 

8. Κονδυλώματα εκτεταμένα - θηλώματα κατωτέρου εντέρου 120,00 

9. Δερμοειδείς κύστεις κόκυγος 105,00 

10. Μεκέλλειος αφαίρεση 180,00 

11. Εξαίρεση ευμεγεθών καλοηθών όγκων 150,00 

12. Πλευρεκτομή 180,00 

13. Ακρωτηριασμός κνήμης, αντιβραχίου, καρπού ή ταρσού 240,00 

14. Άτονα έλκη κλπ. 120,00 
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15. Συρίγγια συγγενή και κύστεως τραχήλου 120,00 

16. Ενδοκοιλιακά περιγεγραμμένα αποστήματα 225,00 

17. Λαπαροτομίες ερευνητικές 210,00 

18. Παρά φύση έδρα (κολοστομία) ή εντερικό συρίγγιο 225,00 

19. Κυστεοστομία 90,00 

   

Μικρά χειρουργικά  

1. Διάνοιξη επιπολής φλεγμονών ή αποστημάτων 30,00 

2. Χειρουργική αφαίρεση μορφωμάτων κατόπιν προσκόμισης 

αποτελεσμάτων ιστολογικής εξέτασης (σπίλων, κύστεων, 

λιπωμάτων, ογκιδίων κλπ) 

 

  

 27,00 

3. Είσφρυση όνυχος (απλή ονυχεκτομή) 30,00 

4. Ραφές περιορισμένων τραυμάτων ή χειρουργικός καθαρισμός 

μετά ή άνευ απολινώσεως αγγείων και μικρά χειρουργικά 

 

 30,00 

5. Αλλαγές τραυμάτων 5,40 

6. Λήψη τεμαχίου για βιοψία 12,00 

7. Λήψη βιοψίας μυός 19,50 

8. Τοποθέτηση καθετήρος ΧΙΚΜΑΝ 54,00 

  

  

  

ΩΤΩΝ, Ω.Ρ.Λ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

   

1. Εγχειρητική θεραπεία κακώσεων 21,00 

2. Εξαίρεση ξένου σώματος έξω ακουστικού πόρου διά της 

φυσικής οδού 

 

 12,00 

3. Εξαίρεση ξένου σώματος δι' οπισθωτιαίας τομής 57,00 

4. Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος έξω ακουστικού πόρου 15,00 

5. Εξαίρεση εξοστώσεως ακουστικού πόρου 51,00 

6. Εξαίρεση πολύποδος ωτός 24,00 

7. Παρακέντηση τύμπανου 21,00 
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8. Εξαίρεση πολύποδος μετ' αποξέσεως μέσου ωτός 66,00 

9. Εξαίρεση ακουστικών οσταρίων 66,00 

10. Διάνοιξη μαστοειδούς άντρου επί βρεφών 102,00 

11. Εκσμίλωση μαστοειδούς, απλή 114,00 

12. Εκσμίλωση μαστοειδούς μετ' εγκεφαλικών επιπλοκών 198,00 

13. Λιθομαστοειδική εκσκαφή 165,00 

14. Λιθομαστοειδική μετ' εγκεφαλικών επιπλοκών 216,00 

15. Λιθομαστοειδική μετ' ανατρήσεων λαβυρίνθου διάνοιξη 

ωτολεμφικού σάκκου 

 

 231,00 

16. Αναστόμωση προσωπικού νεύρου 183,00 

17. Αποκάλυψη, τομή ή αφαίρεση όγκου ακουστικού νεύρου 231,00 

18. Εγχείρηση κατά Rosen αναβολετομή ή αναβολεκτομή 195,00 

19. Τυμπανοπλαστική εξ. βαρεία [αφαίρεση χολοστεατώματος, 

αττικοτομή, αντροτομή,  μαστοειδεκτομή, αρχιτεκτονική 

αποκατάσταση του ιδίως κοίλου τύμπανου, ακουστικά 

οστάρια - τυμπανική μεμβράνη] 

 

  

  

 279,00 

  

Ρις  

1. Εξαίρεση ρινολίθου ή ξένου σώματος διά της φυσικής οδού 12,00 

2. Ανάταξη ριν. οστού απλού κατάγματος 27,00 

3. Εξαίρεση ρινολίθου ή ξένου σώματος δι' εξωτερικής οδού 39,00 

4. Ανάταξη ρινικού οστού επιπεπλεγμένου κατάγματος 51,00 

5. Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος 21,00 

6. Αφαίρεση ρινικής ακάνθης 21,00 

   

   

7. Πλαστική ρινικού διαφράγματος 90,00 

8. Αφαίρεση πολύποδος ρινικού διαφράγματος 

αιμορραγούντος 

 

 51,00 

9. Κογχοτομή ετερόπλευρος 51,00 

10. Κογχοτομή αμφοτερόπλευρος 60,00 
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11. Αφαίρεση πολύποδος περιγ. όγκου ρινός αμφοτερόπλευρος 72,00 

12. Παρακέντηση γναθιαίου κόλπου (ιγμορίου άντρου) 24,00 

13. Καθετηριασμός μετωπορρινικού πόρου 21,00 

14. Διάνοιξη απλή ενδορρινικώς του:  

 α) Γναθιαίου κόλπου 48,00 

 β) Ηθμοειδούς 60,00 

 γ) Μετωπιαίου 60,00 

 δ) Σφηνοειδούς 75,00 

15. Ανάτρηση δι' εξωτερικής οδού  

 α) Γναθιαίου κόλπου (ιγμορίου άντρου) 90,00 

 β) Μετωπιαίου 90,00 

16. Αφαίρεση όγκων διά πλαγίας ρινοτομής 127,50 

17. Εγχείρηση υποφύσεως 165,00 

  

Στόμα - φάρυγγας  

1. Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων 13,50 

2. Καθετηριασμός τούτων και έγχυση σκιεράς ουσίας 15,00 

3. Καθετηριασμός διανοίξεως τούτων 15,00 

4. Διάνοιξη - παροχέτευση κλπ. Λουδοβικείου Κυνάγχης 45,00 

5. Εξαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος δι' εξωτερικής 

οδού 

 

 102,00 

6. Εξαίρεση βατραχίου 78,00 

7. Αφαίρεση ξένου σώματος φάρυγγος 18,00 

8. Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 16,50 

9. Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος 24,00 

10. Διάνοιξη οπισθοφαρυγγικού αποστήματος 40,50 

11. Εκτομή σταφυλής 45,00 

12. Πλαστική σταφυλής 69,00 

13. Αμυγδαλεκτομή 96,00 

14. Πωματισμός - απολίνωσις - συρραφή κλπ. επί αιμορραγίας 

μετά αμυγδαλεκτομής 

 

 16,50 
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15. Αφαίρεσις αδενοειδών εκβλαστήσεων 51,00 

16. Αμυγδαλεκτομή και αδενεκτομή 117,00 

17. Τοποθέτησις διατυμπανικων σωληνισκων άμφω με 

αδενεκτομή 

 

 99,00 

18. Τοποθέτησις διατυμπανικων σωληνισκων άμφω 78,00 

19. Αφαίρεσις πολύποδος χοάνης 51,00 

20. Επέμβαση χαλινού γλώσσας 33,00 

  

Υποφάρυγγας - λάρυγγας  

1. Διασωλήνωσις λάρυγγος 18,00 

2. Παρακέντησις ή διάνοιξις αποστήματος 24,00 

3. Αφαίρεσις ξένου σώματος 24,00 

4. Βιοψία λάρυγγος 57,00 

5. Αφαίρεσις κομβίου χορδών 87,00 

   

   

6. Αφαίρεσις πολύποδος 93,00 

7. Τραχειοτομή 93,00 

8. Θυρεοτομία - Λαρυγγοτομία - Χορδεκτομή 165,00 

9. Μερική λαρυγγεκτομή 165,00 

10. Ολική λαρυγγεκτομή 231,00 

11. Πλαγία φαρυγγο-λαρυγγοτομία 177,00 

12. Πλαστική φάρυγγος ή λαρυγγοστόματος 162,00 

   

Τράχηλος  

1. Απολίνωση έξω καρωτίδας 66,00 

2. Απολίνωση σφαγίτιδας 66,00 

   

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  

   

Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις  
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1. Χειρουργική αντιμετώπιση εγκ. ανευρύσματος 924,00 

2. Για εξαίρεση εγκεφαλικού όγκου 795,00 

3. Για εξαίρεση εγκεφαλικού αποστήματος ή κύστεως 

εχινόκοκκου 

 

 750,00 

4. Για εξαίρεση όγκου του νωτιαίου μυελού 675,00 

5. Για αμφοτερόπλευρη μυελική χορδεκτομή 591,00 

   

Μεγάλες επεμβάσεις  

1. Για κρανιοτομή επί εγκεφαλικών αιμορραγιών 

μετατραυματικών ή μη 

 

 390,00 

2. Για μονόπλευρη μυελική χορδεκτομή 390,00 

3. Για τομή αλγούντων εγκεφαλικών νεύρων (νευραλγίες 

τριδύμου κλπ.) 

 

 390,00 

4. Επεμβάσεις επί του συμπαθητικού νεύρου 390,00 

5. Οσφυϊκή δισκοκήλη 321,00 

6. Αυχενική δισκοκήλη 384,00 

   

Μέτριες επεμβάσεις  

1. Λευκοτομή 186,00 

2. Νευρορραφή 273,00 

3. Τομή περιφερειακών κλάδων αλγούντων νεύρων 186,00 

   

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

1. Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση εκτεταμένων 

καλοηθών επεξεργασιών του δέρματος 

 

 54,00 

2. Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση εκτεταμένων 

κακοηθών επεξεργασιών του δέρματος 

 

 66,00 

3. Κάλυψη τραύματος με δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους 78,00 

4. Περιοχικές πλαστικές 66,00 

 Δεν εγκρίνονται πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις για 

λόγους αισθητικής - κοσμετικής 
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ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΡΚΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ  

1. Γενική αναισθησία ή περιοχική για μικρές χειρουργικές 

επεμβάσεις 

 

 27,00 

2. Γενική αναισθησία ή περιοχική για μεσαίες χειρουργικές 

επεμβάσεις 

 

 60,00 

3. Γενική αναισθησία ή περιοχική για μεγάλες χειρουργικές 

επεμβάσεις 

 

 78,00 

4. Γενική αναισθησία ή περιοχική για βαρείες χειρουργικές 

επεμβάσεις 

 

 114,00 

5. Γενική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές 

επεμβάσεις 

 

 165,00 

6. Νάρκωση για εγχειρήσεις τελούμενες δι' εξωσωματικής 

κυκλοφορίας 

 

 42,00 

7. Χειμερία νάρκη ή υποθερμία κατά το Α 24ωρο 37,50 

8. Χειμερία νάρκη για το επόμενο 96,00 

9. Αναισθησία για μεταμόσχευση νεφρού 165,00 

10. Αναισθησία για μεταμόσχευση καρδιάς 252,00 

11. Βρογχοσκοπικές αναρροφήσεις 16,50 

12. Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα επί κωματωδών 

καταστάσεων επειγ. περιπτώσεων αποφράξεως 

αναπνευστικών οδών 

 

  

 42,00 

13. Προετοιμασία για εγχείρηση με παρεντερικές εγχύσεις 

(αίματος, πλάσματος, θρεπτικών υγρών κλπ.) 

 

 28,50 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» - ΙΙ 

[Αρθρ. 5 Κανονισμού Παροχών Τ.Α.ΔΙ.Θ] 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

[Π.Δ 98/1993 (ΦΕΚ 46/Α΄/1993)] 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΜΗ ΚΡΑΤ. ΤΙΜΟΛ. ΤΙΜΗ Τ.Α.ΔΙ.Θ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ:   

1.Ακτινογραφίες ενδοστοματικές 2,47 € 6,17 € 

2.Γναθογραφία πανοραμική 3,99 € 9,97 € 

3.Πιστοποιητικό μετά από εξέταση 5,46 € 13,65 € 

4.Εξέταση προς αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (οδοντοφατνιακό 

απόστημα, συρραφή τραύματος κλπ) 

6,34 € 15,85 € 

5.Αφαίρεση στεφάνης 3,64 € 9,10 € 

6.Αφαίρεση γέφυρας κατά στήριγμα 3,64 € 9,10 € 

7.Φθορίωση δοντιών με τοπική επάλειψη φθοριούχου διαλύματος κάθε 

χρόνο μέχρι 13 ετών 

9,07 € 22,67 € 

ΙΙ.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:   

1.Εμφράξη από αμάλγαμα ή πυριτική κονία:   

α)Απλές 6,34 € 15,85 € 

β)Σύνθετες 7,87 € 19,67 € 

2.Έμφραξη από σύνθετες ρητίνες σε πρόσθια δόντια και παρειακές 

επιφάνειες προγομφίων 

6,66 € 16,65 € 

3.Έμφραξη από χυτό χρυσό  14,06 €   35,15€ 

4.Ανασύσταση δοντιών από:     

α) Αμάλγαμα με καρφίδες 11,77 € 29,42 € 

β)Σύνθετες ρητίνες με καρφίδες 11,77 € 29,42 € 

ΙΙΙ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:   

1.Αφαίρεση μικρών όγκων βλεννογόνου του στόματός  15,55 € 38,87 € 

2.Αφαίρεση καλύπτρας 6,34 € 15,85 € 
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3.Αφαίρεση κύστης 16,35 € 40,87 € 

4.Αφαίρεση επουλίδας 10,89 € 27,22 € 

5.Λήψη τεμαχίων και ραφή για βιοψία, που αποδεικνύεται με έκθεση 8,63 € 21,57 € 

6.Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας 6,34 € 15,85 € 

7.Εξαγωγή έγκλειστου δοντιού μετά από ακτινογραφία 21,72 € 54,30 € 

8.Ακρορριζεκτομή 16,35 € 40,87 € 

9.Εκτομή χαλινού 10,89 € 27,22 € 

IV.ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ:   

1.Πολφοτομή 10,89 € 27,22 € 

2.Ενδοδοντική θεραπεία πολφεκτομή ή θεραπεία πολφού δοντιού:   

α)Μονόρριζα δόντια 16,35 € 40,87 € 

β)Πολύρριζα δόντια 20,22 € 50,55 € 

3.Αναφύτευση δοντιού και ακινητοποίηση με νάρθηκα 21,72 € 54,30 € 

V.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ:   

1.Αποτρύγωση δοντιών-αφαίρεση πλακών 7,87 € 19,67 € 

2.Θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας 14,06 € 35,15 € 

3.Θεραπεία γενικευμένης χρονίας ουλίτιδας  20,22 € 50,55 € 

4.Θεραπεία περιδοντίτιδας με θυλάκους με ακτινογραφικά κριτήρια 24,86 € 62,15 € 

5.Χειρουργικές επεμβάσεις επί νόσου του περιδοντίου ανά τεταρτημόριο 14,79 € 36,97 € 

6.Ακρωτηριασμός δοντιού, εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση 10,89 € 27,22 € 

VI.ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ:   

1.Χυτά άγκιστρα 15,55 € 38,87 € 

2.Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας 12,12 € 30,30 € 

3.Αναπροσαρμόγη βασικής πλάκας οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) ανά 

διετία  

25,77 € 64,42 € 

4.Προσθήκη για κάθε δόντι 6,10 € 15,25 € 

5.Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό 85,52 € 213,80 € 

6.Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου από ανοξείδωτα μέταλλα 136,79 € 341,97 € 

7.Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου 128,19 € 320,47 € 

VII.ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ:   

1.Ενδιάμεσο δόντι γεφυρών από χρυσό ή άλλα κράματα μετάλλων 34,28 € 85,70 € 
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βιολογικώς ανεκτά, εξ ολοκλήρου χυτά ή με όψη ακρυλική  

2.Δόντια με άξονα (Richmand ή Davis) 30,84 € 77,10 € 

3.Στεφάνες από ακρυλικό (εκτός γομφίων) 23,13 € 57,82 € 

4.Ενδιάμεσα γεφυρών από ακρυλικό (εκτός γομφίων) 22,89 € 57,22 € 

5.Στεφάνες εξ ολοκλήρου χυτές ή με όψη ακρυλική από χρυσό ή 

κράμματα μετάλλων 

39,65 € 99,13 € 

6.Στεφάνες από χρυσό δύο τεμαχίων ή άλλου τύπου 23,13 € 57,82 € 

VIII.ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ [Εκτός Κρατικού Τιμολόγιου] 

1. Μέση οδοντογναθική ανωμαλία, για κάθε γνάθο (το 40%) 0 300,00 € 

1. Βαριά οδοντογναθική ανωμαλία, για κάθε γνάθο (το 40%) 0 400,00€ 

 

 


