
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ κωδ. ιΚΕΝ ΤΙΜΗ (με ταμείο) ΤΙΜΗ (ιδιώτης)

Aρθροπλαστική ισχίου, ετερόπλευρα, χωρίς σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές Μ03Χ1

Αρθροπλαστική ισχίου, μέθοδος ASI 2550
4030

Αρθροπλαστική γόνατος, ετερόπλευρα, χωρίς σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές Μ04Χ1

Αρθροσκόπηση γόνατος (περιλαμβάνονται κακώσεις 

μηνίσκων και οστεοχόνδρινων βλαβών), ομόπλευρα, 

χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Μ22Α1Χα

900

1645

Αρθροσκόπηση γόνατος-πλαστική χιαστών. 

Ομόπλευρα

Μ22Α1Χα

1750

3220

Αρθροσκόπηση ώμου (περιλαμβάνονται κακώσεις 

τενοντίου πετάλου, οστεοχόνδρινων βλαβών), 

ομόπλευρα, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-

επιπλοκές Μ22Α2Χα

Αρθροσκόπηση άλλης άρθρωσης Μ22Α3Χα 800 1358

Αποκατάσταση βλαισού μεγάλου δακτύλου, 

ομόπλευρα Μ20Α1α
980

1377

Αποκατάσταση βλαισού μεγάλου δακτύλου, 

αμφοτερόπλευρα Μ20Α1β
980

1377

Σύνθετες επεμβάσεις άκρου ποδός (τενοντομετάθεση-

διορθωτικές οστεοτομίες), ομόπλευρα
Μ20Α2α

950

1347

Σύνθετες επεμβάσεις άκρου ποδός (τενοντομετάθεση-

διορθωτικές οστεοτομίες), αμφοτερόπλευρα
Μ20Α2β

950

1347

Αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου 

και μηριαίου Μ21Α
800

1110



Αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης 

εξαιρουμένων του ισχίου και μηριαίου Μ23Α1
800

1110

Αφαίρεση υλικών εξωτερικής οστεοσύνθεσης Μ23Α2 280 530

Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, αποσυμπίεση άλλου 

περιφερικού νεύρου, ομόπλευρα Μ26α
320

420

Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, αποσυμπίεση άλλου 

περιφερικού νεύρου, ενδοσκοπική μέθοδος, 

ομόπλευρα

730

850

Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, αποσυμπίεση άλλου 

περιφερικού νεύρου, αμφοτερόπλευρα Μ26β
320

420

Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, αποσυμπίεση άλλου 

περιφερικού νεύρου, ενδοσκοπική μέθοδος, 

αμφοτερόπλευρα

730

850

Συρραφή ή επανακαθήλωση αχιλλείου τένοντος, 

επιγονατιδικού, ή τένοντος του τετρακεφάλου ή 

δικεφάλου Μ27Μ

820

1220

Συρραφή τένοντος, διάνοιξη ελύτρου τένοντος Μ27Χα 200 300

Ωλένια νευρίτιδα-ενδοσκοπικά 830 1230

Χειρουργική αφαίρεση καλοήθους όγκου δακτύλου, 

γάγγλιο, συνοβιακή κύστη Μ42α
250

350

Συρραφή τένοντος, διάνοιξη ελύτρου τένοντος, δύο 

τένοντες Μ27Χβ
350

450

Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, 

ραιβοκράνου, συνδρόμου προσαγωγών Μ27Χγ
1000

1397

Διατομή παλαμιαίας απονευρώσεως Μ30Α1 600 997

Σύνθετες επεμβάσεις άκρας χείρας, ομόπλευρα Μ30Α2 700 1097

Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης Μ33α1 1000 1397

Αρθροδεσία φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, δύο 

αρθρώσεις Μ33α2
1000

1397

Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους άρθρωσης Μ33β1 1390 1786

Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους άρθρωσης, δύο 

αρθρώσεις Μ33β2
1390

1786



Αναίμακτη ανάταξη καταγμάτων-εξαρθρημάτων 

άκρων υπό γενική αναισθησία Μ34Α
300

500

Κάταγμα δακτύλου, εσωτερική οστεοσύνθεση Μ36α 1060 1457

Κάταγμα δακτύλου, εσωτερική οστεοσύνθεση, δύο ή 3 

δάκτυλα Μ36β
1110

1510

Αντιμετώπιση κατάγματος άκρας χειρός ή άκρου 

ποδός (περιλαμβανομένων τεσσάρων και άνω 

καταγμάτων δακτύλων), αντιβραχίου, σφυρών, 

ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων, 

επιγονατίδας, εσωτερική οστεοσύνθεση Μ37α

1670

3170

Αντιμετώπιση κατάγματος άκρας χειρός ή άκρου 

ποδός (περιλαμβανομένων τεσσάρων και άνω 

καταγμάτων δακτύλων), αντιβραχίου, άκρου ποδός, 

σφυρών, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων 

επικονδύλων, επιγονατίδας, εσωτερική οστεοσύνθεση, 

δύο ξεχωριστά κατάγματα Μ37β

1670

3170

Αντιμετώπιση κατάγματος βραχιονίου, κνήμης, 

κλειδός, εσωτερική οστεοσύνθεση Μ38α
1990

3540

Ενδαρθρικά κατάγματα αγκώνος-γόνατος-

ποδοκνημικής (PILON) και υπερκονδύλια, μία 

άρθρωση, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-

επιπλοκές Μ39Χα

1800

3300

Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης μακρών 

οστών, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-

επιπλοκές Μ40Χβ

1880

3300

Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης μη μακρών 

οστών, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-

επιπλοκές Μ40Χα

1880

3300

Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος, 

ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής, επιγονατίδας Μ41α

1070

1780



Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου Μ41β 1670 2380

Κάταγμα αυχένος του μηριαίου, χειρουργική 

αντιμετώπιση, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες 

παθήσεις ή επιπλοκές Μ78Χ

1870

3360

Κάταγμα διατροχαντήριο, χειρουργική αντιμετώπιση, 

χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ή επιπλοκές M81X

1900

3370

Κάταγμα διάφυσης μηριαίου, χειρουργική 

αντιμετώπιση, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες 

παθήσεις-επιπλοκές Μ60Χ

1900

3370

Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου 

οστού, χειρουργική αντιμετώπιση, χωρίς σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές Μ61Χ

1770

3300

Νεύρωμα Morton 600 700

Έγχυση PRP 150 250

Έγχυση σπονδυλικής στήλης 420 465

Trigger finger διαδερμική μέθοδος Μ27ΧαΕ 300 400

Ενδαρθρική έγχυση με χρήση υπερήχων 300 400

Frozen shoulder- κινητοποίηση 350 500


