
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 41 «ΛΟΓΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/25916/3294/
2011(ΦΕΚ 2456 Β’/3-11-2011) «Ενιαίος Κανονι-
σμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 
όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
80157/1-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ.Β’4898/2018).

2 Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 40 «ΕΡΓΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/25916/3294/
2011 (ΦΕΚ 2456 Β’/3-11-2011) «Ενιαίος Κανονι-
σμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 
όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
80157/1-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ.Β’4898/2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   απόφ. 1510/515/19-11-2018 (1)
Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 41 «ΛΟΓΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/25916/3294/
2011(ΦΕΚ 2456 Β'/3-11-2011) «Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ.Β'4898/2018).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/τ.Α'/2-3-2011) 

«Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΎ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/17-2-2014) 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού 
του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) 
περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Το άρθρο 41 «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. 
Φ90380/25916/3294/2011(ΦΕΚ2456Β'/3-11-2011) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την 
αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (ΦΕΚ.Β'4898/2018) 
κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την με αριθμ. ΔΒ3Α/Φ102/16-11-2018 Εισήγηση της 
Δ/vσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει.

Την προσάρτηση του συνημμένου, ως παράρτημα στο 
άρθρο 41 «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/25916/
3294/2011(ΦΕΚ2456Β'/3-11-2011) κοινή υπουργική 
απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.) 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (Φ Ε Κ. Β'4898/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Το συνημμένο αρχείο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 41 «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»
ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ. Β'4898/2018).

Προϋπόθεση για την χορήγηση των θεραπειών αποτε-
λεί η συνύπαρξη ενός κωδικού ICD-10 βασικής νόσου 
του ΠΙΝΑΚΑ 2 που ακολουθεί, με τους κωδικούς ICD-10 
νοσημάτων του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Κωδικός
νόσου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

R13 Δυσφαγία

R47 Διαταραχές του λόγου που δεν ταξινομούνται αλλού.

R48 Απραξία (διαταραχές άρθρωσης οφειλόμενες σε απρα-
ξία)

F80.0 Ειδική διαταραχή της άρθρωσης του λόγου

F80.1 Διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης

F80.2 Διαταραχή της αντίληψης της γλώσσας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ»

Ι60 Υπαραχνοειδής αιμορραγία

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1147

14109



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14110 Τεύχος Β’ 1147/05.04.2019

Ι60.0 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και το 
διχασμό της καρωτίδας (αρτηρίας)

Ι60.1 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική 
αρτηρία

Ι60.2 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστο-
μωτική αρτηρία

Ι60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστο-
μωτική αρτηρία

Ι60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία

Ι60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρ-
τηρία

Ι60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκράνιες 
αρτηρίες

Ι60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, 
διάφορες περιπτώσεις

Ι61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοι-
ώδης

Ι61.1 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, φλοιώδης

Ι61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, διάφορες 
περιπτώσεις

Ι61.3 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος

Ι61.4 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα

Ι61.5 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοκοιλιακή

Ι61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης

 

Ι62.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική)

Ι62.1 Μη τραυματικής (αιτιολογίας) εξωσκληρίδια αιμορ-
ραγία

Ι63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκε-
φαλικών αρτηριών

Ι63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφα-
λικών αρτηριών

Ι63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή 
στενώσεις των προεγκεφαλικών αρτηριών

Ι63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλι-
κών αρτηριών

Ι63.4 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των εγκεφαλικών 
αρτηριών

Ι63.5 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή 
στενώσεις των εγκεφαλικών

Ι63.6 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμ-
βωση, μη πυώδης

Ι67.0 Διατομή των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη

Ι67.1 Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μη ραγέν

Ι67.3 Προϊούσα αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

Ι67.6 Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκράνιου φλεβώδους 
συστήματος

Ι67.7 Εγκεφαλική αρτηριίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

Ι68.0 Εγκεφαλική αγγειοπάθεια σε αμυλοείδωση

Ι68.1 Εγκεφαλική αρτηριίτιδα σε λοιμώδεις και παρασιτικές 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G46.0 Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.1 Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.2 Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.3 Επιμέρους σύνδρομα από έμφρακτα στο εγκεφαλικό 
στέλεχος

G46.4 Σύνδρομα από έμφρακτα στην παρεγκεφαλίτιδα

G46.5 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς κινη-
τικές εκδηλώσεις

G46.6 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς αισθη-
τηριακές εκδηλώσεις

Q28.2 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγ-
γείων

Q28.0 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών 
αγγείων

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομού-
νται αλλού

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβί-
τιδα

A50 Συγγενής σύφιλη

A50.0 Πρώιμη συγγενής συμπτωματική σύφιλη

A50.1 Πρώιμη συγγενής λανθάνουσα σύφιλη

A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη (νεανική νευροσύφιλη)

 

G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου

T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοι-
νωνούσας) αναστόμωσης

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύ-
ρων με τραυματισμούς των νεύρων και νωτιαίου μυε-
λού στο επίπεδο του τραχήλου

S07 Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής

S07.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός του κρανίου

S06.2 Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου

S06.3 Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου

S06.4 Επισκληρίδια αιμορραγία

S06.5 Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία

S06.6 Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία

S06 Ενδοκρανιακός τραυματισμός

S01.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κεφαλής

S02 Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου
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GOO.O Μηνιγγίτιδα από αιμόφιλο

GOO.1 Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.2 Στρεπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.3 Σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα

G03.0 Μη πυώδης μηνιγγίτιδα

G03.2 Καλοήθης περιοδική μηνιγγίτιδα (Mollaret)

B02.0 Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα

B00.3 Ερπητική μηνιγγίτιδα

B00.4 Ερπητική εγκεφαλίτιδα

A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

A83 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια

A85.0 Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊούς

A85.1 Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊούς

A87 Ιογενής μηνιγγίτιδα

A87.2 Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα

A80 Οξεία πολιομυελίτιδα

A39.0 Μηνιγοκοκκική μηνιγγίτιδα

 

G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα

G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα

G04.2 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα που δεν 
ταξινομούνται αλλού

G05 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε πα-
θήσεις που ταξινομούνται αλλού

G05.0 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε μι-
κροβιακές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G05.1 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιο-
γενεις παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G06 Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα

G06.0 Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα

G06.2 Διάφορα επισκληρίδια και υποσκληρίδια αποστήματα

G07 Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G09 Επιπλοκές των φλεγμονωδών παθήσεων του κεντρικού 
νευρικού συστήματος

G61.0 Σύνδρομο Guillain - Barre

C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

C71 Κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου

C72.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του εγκεφάλου και άλλων 
τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

R90.0 Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη

F00 Άνοια στη νόσο του Alzheimer

F00.0 Άνοια στη νόσο του Alzheimer με πρώιμη έναρξη

F00.1 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, με όψιμη έναρξη

F00.2 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, άτυπες ή μικτές μορφές

F00.9 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, διάφορες περιπτώσεις

F01.0 Αγγειακή άνοια με αιφνίδια έναρξη

F01.1 Πολυεμφραγματική άνοια

F01.2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F01.3 Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F02.0 Άνοια στη νόσο του Pick

F02.1 Άνοια στη νόσο των Creutzfeldt-Jakob

F02.2 Άνοια στη νόσο του Huntington

F02.3 Άνοια στη νόσο του Parkinson

 

F02.4 Άνοια στη νόσο της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
από ιο HIV

G30 Νόσος του Alzheimer

G30.0 Νόσος του Alzheimer με πρώιμη έναρξη

G30.1 Νόσος του Alzheimer με όψιμη έναρξη

G31.0 Περιορισμένη εγκεφαλική ατροφία

G31.1 Προοδευτική εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξι-
νομείται αλλού

G31.2 Εκφύλιση του νευρικού συστήματος από κατανάλωση 
οινοπνεύματος

Ι68.1 Φυματιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα

A23 Βρουκέλλωση

A17 Φυματίωση του νευρικού συστήματος

A17.0 Φυματιώδης μηνιγγίτιδα

A06.6 Εγκεφαλικό αμοιβαδικό απόστημα

G02.1 Μηνιγγίτιδα σε μυκητιάσεις

G03.1 Χρονιά μηνιγγίτιδα

G05.2 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε 
άλλες λοιμώδεις και παρασιτικές παθήσεις που ταξι-
νομούνται αλλού
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G13.1 Άλλες συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρω-
τοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νεοπλασμα-
τικές νόσους

G13.2 Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς 
το κεντρικό νευρικό σύστημα σε μυξοίδημα

G20 Νόσος του πάρκινσον

G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός

G21.3 Μεταεγκεφαλιτιδικός παρκινσονισμός

G23.0 Νόσος των Hallervorden - Spatz

G23.1 Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλμοπληγία (Steel-
Richardson-Olszewski)

G23.2 Εκφύλιση της μέλαινας ουσίας

G23.8 Άλλες συγκεκριμένες εκφυλιστικές παθήσεις των βα-
σικών γαγγλίων

G23.9 Διάφορες εκφυλιστικές παθήσεις των βασικών γαγ-
γλίων

G24.4 Ιδιοπαθής οτοματοπροσωπική δυστονία

G25.4 Χορεία που προκαλείται από φάρμακα

G91 Υδροκέφαλος

G91.0 Επικοινωνιών υδροκέφαλος

 

G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος

G91.3 Διάφορες περιπτώσεις μετατραυματικού υδροκέφαλου

G94.0 Υδροκέφαλος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
που ταξινομούνται αλλού

G94.1 Υδροκέφαλος σε περιπτώσεις νεοπλασιών

E85 Αμυλοείδωση

D42.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D42.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D42.9 Διάφορα τμήματα των μηνίγγων

D43 Νεοπλάσματα του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D43.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D43.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D35.2 Υπόφυση

D35.3 Craniopharyngeal duct

D35.4 Επίφυση (κωνάριο)

D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

D32.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D32.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D33 Καλοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και άλλων τμη-
μάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

D33.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D33.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

C71 Κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου

G71.0 Μυϊκές δυστροφίες

G71.1 Μυοτονικές διαταραχές

G71.2 Συγγενείς μυοπάθειες

G71.3 Μιτοχονδριακές μυοπάθειες, που δεν ταξινομούνται 
αλλού

G72.0 Φαρμακευτικές μυοπάθειες

G72.1 Αλκοολική μυοπάθεια

G72.2 Μυοπάθειες οφειλόμενες σε άλλους τοξικούς παρά-
γοντες

G72.3 Περιοδικές παραλύσεις

G72.4 Φλεγμονώδης μυοπάθειες, που δεν ταξινομούνται 
αλλού

G73.0 Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικές παθήσεις

G73.1 Σύνδρομο Eaton - Lambert

G73.5 Μυοπάθειες σε ενδοκρινολογικές παθήσεις

G73.6 Μυοπάθειες σε μεταβολικά νοσήματα

Z93.0 Τραχειοστομία

Z96.2 Παρουσία ωτολογικών και ακοολογικών εμφυτευμάτων

F95.2 Συνδυασμένα φωνητικά και πολλαπλά κινητικά τικ (de 
la Tourette)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Με την προϋπόθεση ότι συνυπάρχουν με τα νοσήματα 
του γενικού πίνακα.

Κωδικός 
νόσου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

J38.4 Οίδημα του λάρυγγα

J38.3 Άλλες παθήσεις των φωνητικών χορδών (οίδημα 
Reinke/ ορώδης ψευδοκύστη εφόσον έχουν χειρουρ-
γηθεί)

C32 Κακοήθη νεοπλάσματα του λάρυγγα

C32.0 Γλωττίδα

C32.1 Υπεργλωττίδα (άνωθεν του υοειδούς οστού μοίρα της 
γλωττίδας)
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C32.2 Υπογλωττίδα (η μοίρα της γλωττίδας κάτωθεν του 
υοειδούς)

C32.3 Λαρυγγικό χόνδρο

C32.8 Αλληλοκαλυπτόμενες βλάβες του λάρυγγα

C32.9 Διάφορα τμήματα του λάρυγγα

G31.8 Ορισμένες άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού 
συστήματος

G31.9 (Διάφορες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστή-
ματος σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού)

Κωδικοί ICD10: όγκοι εγκεφάλου

D44.4 Craniopharyngeal duct

D44.5 Επίφυση (κωνάριο)

D42.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D42.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D42.9 Διάφορα τμήματα των μηνίγγων

D43 Νεοπλάσματα του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη συμπεριφορά

D43.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D43.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D43.2 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου

D43.7 Αλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

D43.9 Διάφορα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος

D35.2 Υπόφυση

D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

D32.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου

D33.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D33.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου

D33.3 Κρανιακά νεύρα

C79.3 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου 
και των μηνίγγων

C75.1 Υπόφυση

C75.2 Κρανιοφαρυγγικός πόρος

C75.3 Κωνάρια (επίφυση)

C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

C70.0 Εγκεφαλικές μήνιγγες

C71.0 Εγκέφαλος, εκτός από τους λοβούς και τις κοιλίες

C71.1 Μετωπιαίος λοβός

C71.2 Κροταφικός λοβός

C71.3 Βρεγματικός λοβός

C71.4 Ινιακός λοβός

C71.5 Εγκεφαλικές κοιλίες

C71.6 Παρεγκεφαλίδα

C71.7 Εγκεφαλικό στέλεχος

C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς

Κωδικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

νόσου

F04 Οργανικό αμνησικό σύνδρομο, που δεν προκαλείται 
από αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες

F05 Παραλήρημα, που δεν προκαλείται από αλκοόλ και 
άλλες ψυχοδραστικές ουσίες

F06 Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκε-
φαλική βλάβη και δυσλειτουργία και σε σωματικές 
νόσους.

F07 Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπερι-
φοράς λόγω εγκεφαλικής νόσου, βλάβης και δυσλει-
τουργίας

F09 Διάφορες οργανικές ή συμπτωματικές ψυχικές δια-
ταραχές

F10 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήσης αλκοόλ

 

F11 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήσης οπιοειδών

F12 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήση κανναβινοειδών

F13 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
λόγω χρήσης κατασταλτικών ή υπνωτικών

F14 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση κοκαΐνης

F15 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση άλλων διεγερτικών, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της καφεΐνης

F16 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση ψευδαισθησιογόνων

F17 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση καπνού

F18 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση πτητικών διαλυτών

F19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
από χρήση πολλαπλών φαρμάκων και άλλων ψυχο-
δραστικών ουσιών

F20 Σχιζοφρένεια

F21 Σχιζοτυπική διαταραχή

F22 Εμμένουσες παραληρηματικές διαταραχές

F23 Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές

F24 Επαγωγική παραληρηματική διαταραχή

F25 Σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές

F28 Άλλες μη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές

F29 Διάφορες μορφές μη οργανικής ψύχωσης

F30 Μανιακό επεισόδιο

F31 Διπολική συναισθηματική διαταραχή

F32 Καταθλιπτικό επεισόδιο

F33 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή

F34 Επίμονες διαταραχές του θυμικού

F38 Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές]

F39 Διάφορες άλλες συναισθηματικές διαταραχές

F40 Φοβικές αγχώδεις διαταραχές

F41 Άλλες αγχώδεις διαταραχές
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F42 Ψυχαναγκαστική διαταραχή (νεύρωση)

F43 Αντιδράσεις στο έντονο στρες και διαταραχές προ-
σαρμογής

F44 Αποσυνδετικές (μετατρεπτικές) διαταραχές

F45 Σωματοφόρες διαταραχές

F48 Άλλες νευρωσικές διαταρχές

F50 Διαταραχές σίτισης

F51 Διαταραχές του ύπνου μη οργανικής αιτιολογίας

F52 Σεξουαλική δυσλειτουργία, μη οφειλόμενη σε οργα-
νική διαταραχή ή ασθένεια

F53 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς 
που σχετίζονται με τη λοχεία και δεν ταξινομούνται 
αλλού

F54 Ψυχολογικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που 
σχετίζονται με παθήσεις ή διαταραχές που ταξινο-
μούνται αλλού

F55 Κατάχρηση μη εθιστικών ουσιών

F59 Διάφορα σύνδρομα συμπεριφοράς που σχετίζονται 
με ψυχολογικές διαταρχές και σωματικούς παράγο-
ντες

F60 Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας

F61 Μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας

F62 Μόνιμες διαταραχές της προσωπικότητας, που δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε εγκεφαλική βλάβη ή νόσο

F63 Διαταραχές που σχετίζονται με συνήθειες και παρορ-
μήσεις

F64 Διαταραχές της ταυτότητας του φύλου

F65 Διαταραχές της σεξουαλικής προτίμησης

F66 Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συμπε-
ριφοράς που σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη 
και προσανατολισμό

F68 Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπε-
ριφοράς του ενηλίκου

F69 Διάφορες διαταραχές της προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς του ενηλίκου

F70 Ήπια νοητική υστέρηση

F71 Μέτρια νοητική υστέρηση

F72 Βαριά νοητική υστέρηση

F73 Βαρύτατη νοητική υστέρηση

F78 Άλλες περιπτώσεις νοητικής υστέρησης

F79 Διάφορες άλλες περιπτώσεις νοητικής υστέρησης

F80 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και της 
γλώσσας

F81 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δε-
ξιοτήτων

F82 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λει-
τουργίας

F83 Ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές

F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

F88 Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης

F89 Διάφορες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης

F90 Υπερκινητικές διαταραχές

F91 Διαταραχές της συμπεριφοράς

F92 Μικτές διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναι-
σθήματος

F93 Συναισθηματικές διαταραχές ή έναρξη των οποίων 
τοποθετείται ειδικά στην παιδική ηλικία

F94 Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη 
συγκεκριμένα στην παιδική και εφηβική ηλικία

F95 Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ)

F98 Άλλες συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές 
συμπεριφοράς των οποίων η έναρξη συμβαίνει στην 
παιδική και εφηβική ηλικία

R26 Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας

R27 Άλλες περιπτώσεις έλλειψης συντονισμού

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1509/515/19-11-2018 (2)
   Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 40 «ΕΡΓΟ-

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/25916/3294/

2011 (ΦΕΚ 2456 Β'/3-11-2011) «Ενιαίος Κα-

νονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνι-

κού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ.Β'4898/2018).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/τ.Α'/2-3-2011) 

«Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/17-2-2014) 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού 
του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) 
περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Το άρθρο 40 «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. 
Φ90380/25916/3294/2011(ΦΕΚ2456Β'/3-11-2011) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την 
αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (ΦΕΚ.Β'4898/2018) 
κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την με αριθμ. ΔΒ3Α/Φ102/16-11-2018 Εισήγηση της 
Δ/vσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και δεν προκαλείται 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14115Τεύχος Β’ 1147/05.04.2019

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την προσάρτηση του συνημμένου, ως παράρτημα 
στο άρθρο 40 «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» της με αριθμ. Φ90380/
25916/3294/2011(ΦΕΚ2456Β'/3-11-2011) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (ΦΕΚ. Β'4898/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Το συνημμένο αρχείο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. 
ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(ΦΕΚ.Β' 4898/2018)

Κωδικός 
νόσου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι60.0 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από το στέλεχος και το 
διχασμό της καρωτίδας (αρτηρίας)

Ι60.1 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη μέση εγκεφαλική 
αρτηρία

Ι60.2 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την πρόσθια αναστο-
μωτική αρτηρία

Ι60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστο-
μωτική αρτηρία

Ι60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία

Ι60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρ-
τηρία

Ι60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκράνιες 
αρτηρίες

Ι60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, 
διάφορες περιπτώσεις

Ι61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοι-
ώδης

Ι61.1 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, φλοιώδης

Ι61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, διάφορες 
περιπτώσεις

Ι61.3 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχος

Ι61.4 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα

Ι61.5 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδοκοιλιακή

Ι61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης

Ι62.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική)

Ι62.1 Μη τραυματικής (αιτιολογίας) εξωσκληρίδια αιμορ-
ραγία

Ι63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκε-
φαλικών αρτηριών

Ι63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλι-
κών αρτηριών

Ι63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή 
στενώσεις των προεγκεφαλικών αρτηριών

Ι63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλι-
κών αρτηριών

Ι63.4 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των εγκεφαλικών 
αρτηριών

Ι63.5 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή 
στενώσεις των εγκεφαλικών

Ι63.6 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόμ-
βωση, μη πυώδης

Ι64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, που δεν καθορίζεται ως αιμορ-
ραγία ή έμφρακτο

Ι67.0 Διατομή των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη

Ι67.1 Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μη ραγέν

Ι67.3 Προϊούσα αγγειακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

Ι67.6 Μη πυώδης θρόμβωση του ενδοκράνιου φλεβώδους 
συστήματος

 

Ι67.7 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

Ι68.0 Εγκεφαλική αγγειοπάθεια σε αμυλοείδωση

Ι68.1 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιμώδεις και παρασιτικές 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

Ι68.2 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλες παθήσεις που ταξι-
νομούνται αλλού

G46.0 Σύνδρομο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.1 Σύνδρομο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.2 Σύνδρομο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας

G46.3 Επιμέρους σύνδρομα από έμφρακτα στο εγκεφαλικό 
στέλεχος

G46.4 Σύνδρομα από έμφρακτα στην παρεγκεφαλίτιδα

G46.5 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς κινη-
τικές εκδηλώσεις

G46.6 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς αισθη-
τηριακές εκδηλώσεις

Q28.2 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγ-
γείων

Q28.0 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών 
αγγείων

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομού-
νται αλλού

G95.1 Αγγειακές παθήσεις του νωτιαίου μυελού

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβί-
τιδα

A50 Συγγενής σύφιλη
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A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη (νεανική νευροσύφιλη)

G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου

T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοι-
νωνούσας) αναστόμωσης

T09.3 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη κα-
θορισμένο

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύ-
ρων με τραυματισμούς των νεύρων και νωτιαίου μυε-
λού στο επίπεδο του τραχήλου.

S34 Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του 
νωτιαίου μυελού στο επίπεδο της κοιλίας

S34.0 Διάσειση και οίδημα της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου 
μυελού

S34.2 Τραυματισμός νευρικών ριζών της οσφυϊκής και ιεράς 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΠΝΣ)

S34.3 Τραυματισμός της ιππουρίδας

S24.0 Διάσειση και οίδημα της θωρακικής μοίρας του νωτι-
αίου μυελού

 

S14 Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού 
στο επίπεδο του τραχήλου

S14.0 Διάσειση και οίδημα της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου 
μυελού

S06.2 Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου

S06.3 Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου

S06.4 Επισκληρίδια αιμορραγία

S06.5 Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία

S06.6 Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία

S06.7 Ενδοκρανιακός τραυματισμός με παρατεταμένο κώμα

S06 Ενδοκρανιακός τραυματισμός

G00.0 Μηνιγγίτιδα από αιμόφιλο

G00.1 Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.2 Στρεπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

G00.3 Σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα

G03.0 Μη πυώδης μηνιγγίτιδα

G03.2 Καλοήθης περιοδική μηνιγγίτιδα (Mollaret)

B02.0 Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα

B00.3 Ερπητική μηνιγγίτιδα

B00.4 Ερπητική εγκεφαλίτιδα

A89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος

A83 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται με κουνούπια

A85 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

A85.0 Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊούς

A85.1 Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊούς

A87 Ιογενής μηνιγγίτιδα

A87.2 Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα

A80 Οξεία πολιομυελίτιδα

A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθο-
ρισμένη

A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη

A81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος.

A39.0 Μηνιγγοκοκκική μηνιγγίτιδα

 

G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα

G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα

G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία

G04.2 Μικροβιακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγομυελίτιδα που δεν 
ταξινομούνται αλλού

G05 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε πα-
θήσεις που ταξινομούνται αλλού

G05.0 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε μι-
κροβιακές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G05.1 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιο-
γενείς παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G06 Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα

G06.0 Ενδοκράνιο απόστημα και κοκκίωμα

G06.1 Νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα

G06.2 Διάφορα επισκληρίδια και υποσκληρίδια αποστήματα

G07 Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστημα και κοκκίωμα σε 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G36.1 Οξεία και υποξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα 
(Hurst)

G35 Πολλαπλή σκλήρυνση

G37 Άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος
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G61.0 Σύνδρομο Guillain - Barre

G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγματος

G54.5 Νευραλγική αμυατροφία

G56.1 Άλλες βλάβες του μέσου νεύρου

G56.2 Βλάβες του ωλένιου νεύρου

C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων

C71 Κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου

D33.4 Νωτιαίος μυελός (καλοήθη νεοπλάσματα)

C72.0 Νωτιαίος μυελός (κακοήθη νεοπλάσματα)

S42.2 Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού

S42.3 Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού

S42.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού

 

S42.7 Πολλαπλά κατάγματα της κλειδός, της ωμοπλάτης και 
του βραχιόνιου οστού

S52 Κάταγμα του αντιβραχίου

S62 Κάταγμα οτο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός

S68.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων 
μεμονωμένων δακτύλων (τέλειος,ατελής)

S68.3 Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός τμημάτων 
των δακτύλων με άλλα τμήματα του καρπού και της 
άκρας χειρός

S68.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός της άκρας χειρός οτο 
επίπεδο του καρπού

S68.8 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του 
καρπού και της άκρας χειρός

S68.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της 
άκρας χειρός σε διάφορα επίπεδα

T13.6 Τραυματικός ακρωτηριασμός του κάτω άκρου σε διά-
φορα επίπεδα

R90.0 Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη

Q77.7 Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία

Q77.8 Άλλη οστεοχονδροδυσπλασία που με ελαττωματική 
ανάπτυξη των μακρών οστών και της σπονδυλικής 
στήλης

Q77.9 Οστεοχονδροδυσπλασία με ελαττωματική ανάπτυξη 
των μακρών οστών και της σπονδυλικής στήλης, μη 
καθορισμένη

M99.1 Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος

M99.2 Στένωση από υπεξάρθρημα του νευρικού σωλήνα

M99.3 Οστείνη στένωση του νευρικού σωλήνα

M51.0 Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδυλίου 
δίσκου με μυελοπάθεια

M50.0 Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδυλίου δίσκου με 
μυελοπάθεια

M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με 
μυελοπάθεια

M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Με την προϋπόθεση ότι συνυπάρχουν με τα νοσήματα του 

Πίνακα 1

Κωδικός
νόσου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

G20 Νόσος του Parkinson

G21 Δευτεροπαθής παρκινσονισμός

G22 Παρκινσονισμός σε παθήσεις που ταξινομούνται 
αλλού

G30 Νόσος του Alzheimer

G30.0 Νόσος του Alzheimer με πρώιμη έναρξη

G30.1 Νόσος του Alzheimer με όψιμη έναρξη

G30.8 Άλλες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer

G30.9 Διάφορες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer

F00 Άνοια στη νόσο του Alzheimer

F00,0 Άνοια στη νόσο του Alzheimer με πρώιμη έναρξη 
(G30.0)

F00.1 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, με όψιμη έναρξη 
(G30.1)

F00.2 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, άτυπες ή μικτές μορ-
φές (G30.8)

F00.9 Άνοια στη νόσο του Alzheimer, διάφορες περιπτώσεις 
(G30.9)

F01 Αγγειακή άνοια

F01.0 Αγγειακή άνοια με αιφνίδια έναρξη

F01.1 Πολυεμφραγματική άνοια

F01.2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F01.3 Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια

F01.8 Άλλες μορφές αγγειακής άνοιας

F01.9 Διάφορες μορφές αγγειακής άνοιας

F02 Άνοια σε άλλες παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

F02.0 Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0)

F02.1 Άνοια στη νόσο των Creutzfeldt-Jakob (A81.0)

F02.2 Άνοια στη νόσο του Huntington. (G10)

F02.3 Άνοια στη νόσο του Parkinson (G20)
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F02.4 Άνοια στη νόσο της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
από ιό HIV (Β22.0)

F02.8 Άνοια σε ορισμένες άλλες παθήσεις που ταξινομούνται 
αλλού

F03 Διάφορες μορφές άνοιας

R48 Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που 
δεν ταξινομούνται αλλού

R48.2 Απραξία

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02011470504190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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