
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4736 
   Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της  ΕΑ-

ΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής 

υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντι-

κατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 

(ΦΕΚ  2315  Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, 

με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 

Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παρο-

χών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρω-

τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
και ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Πρωτο-
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ80/06/11/2017 (ΦΕΚ 3904 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη».

7. Το άρθρο 39 (Φυσικοθεραπεία) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/
31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’», όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 7 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 889 Β΄).

8. Το αριθμ. ΔΒ3Α/Φ107/5/οικ.1501/15-01-2019 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, με το οποίο 
διαβιβάζονται η 1639 απόφαση της 523ης/11-12-2018 
συνεδρίασης και η 1533 απόφαση της 516ης/22-11-2018 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας για την έκδοση 
της παρούσας απόφασης.

9. Την αριθμ. B2β/Γ.Π.25950/04-04-2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού όσο και του προϋπολογισμού 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, 
αποφασίζουμε:

1. Την προσάρτηση του συνημμένου πίνακα, ως πα-
ράρτημα του άρθρου 39 «Φυσικοθεραπεία», της ΕΑΛΕ/
Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  7 της
ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

Ο πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

2. Η συχνότητα επανάληψης των θεραπειών καθορί-
ζεται ρητά στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 39 της ΕΑΛΕ/
Γ.Π. 80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει.

3. Οι ειδικότητες συνταγογράφησης των παραπέ-
μποντων ιατρών καθορίζονται στην Γ3γ/οικ.28501/
19-06-2016 (ΦΕΚ 1115 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, όπως ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 39

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
(ΑΡΘΡΟ 39 «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/2018)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΙΑ 
ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κωδικοί νοσημάτων που αφορούν τις παραγράφους 7 και 8(η) 
του άρθρου. Χορηγούνται έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά 
ασθενή, δύο(2) φορές το χρόνο, με συμμετοχή 10%, όταν διενεργούνται σε 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.

M01.0 Μηνιγγοκοκκική αρθρίτιδα (Α39.8)
M01.1 Φυματιώδης αρθρίτιδα (Α18.0)
M01.2 Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2)
M01.4 Αρθρίτιδα της ερυθράς ( Β06.8)
M01.6 Αρθρίτιδα σε μυκητιάσεις ( Β35-Β49)

M03.0 Μεταμηνιγγοκοκκική αρθρίτιδα (Α39.8)
M03.1 Μεταλοιμώδης αρθροπάθεια στη σύφιλη
M03.6 Αντιδραστική αρθροπάθεια σε άλλες παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

M07.0 Άπω μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθροπάθεια (L40.5)
M07.1 Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5)
M07.2 Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5)
M07.4 Αρθροπάθεια στη νόσο του Crohn (περιοχική εντερίτιδα) (Κ50.-)
M07.5 Αρθροπάθεια στην ελκώδη κολίτιδα (Κ51.-)

M10.0 Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα
Μ 10.1 Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο
M10.2 Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από φάρμακα
M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας

Μ11.0 Νόσος της εναπόθεσης υδροξυαπατίτη
Μ11.1 Οικογενής χονδρασβέστωση

M12.0 Χρόνια μεταρευματική αρθροπάθεια (Jaccond)
M12.1 Νόσος των Kaschin - Beck
M12.3 Παλίνδρομοι ρευματισμοί
M12.4 Διαλείπον ύδραρθρο

M15.0 Πρωτοπαθής γενικευμένη οστεοαρθροπάθεια
M15.3 Δευτεροπαθής πολλαπλή αρθροπάθεια
M15.4 Διαβρωτική οστεοαρθροπάθεια

M16.0 Πρωτοπαθής αρθροπάθεια του ισχίου, αμφοτερόπλευρη
M16.2 Αρθροπάθεια του ισχίου που προέρχεται από δυσπλασία, αμφοτερόπλευρη
M16.4 Μετατραυματική αρθροπάθεια του ισχίου, αμφοτερόπλευρη

M17.0 Πρωτοπαθής αρθροπάθεια του γόνατος, αμφοτερόπλευρη
M17.2 Μετατραυματική αρθροπάθεια του γόνατος, αμφοτερόπλευρη

M18.0 Πρωτοπαθής αρθροπάθεια της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης, 
αμφοτερόπλευρη

M18.2 Μετατραυματική αρθροπάθεια των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, 
αμφοτερόπλευρη
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M22.0 Υποτροπιάζον εξάρθρημα της επιγονατίδας
M22.1 Υποτροπιάζον υπεξάρθρημα της επιγονατίδας
M22.2 Παθήσεις της επιγονατίδας και του μηριαίου οστού
M22.4 Χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας

M23.0 Κυστικός μηνίσκος
M23.1 Δισκοειδής μηνίσκος (συγγενής)
M23.2 Λειτουργικές διαταραχές των μηνίσκων από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό
M23.3 Άλλες λειτουργικές διαταραχές των μηνίσκων
M23.5 Χρόνια αστάθεια του γόνατος

M24.2 Παθήσεις των συνδέσμων

M24.3 Παθολογικά εξαρθρήματα και υπεξαρθρήματα των αρθρώσεων, που δεν 
ταξινομούνται αλλού

M24.4 Υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα των αρθρώσεων

M24.5 Σύσπαση των αρθρώσεων (εκτός των περιπτώσεων που προκύπτουν μετά 
αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος)

M24.6 Αγκύλωση των αρθρώσεων (εκτός των περιπτώσεων που προκύπτουν μετά 
αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος)

M40.0 Στατική κύφωση (λόγω κακής στάσης του σώματος)
M40.1 Άλλες μορφές δευτεροπαθούς κύφωσης
M40.3 Flatback syndrome (σύνδρομο της ευθιασμένης ράχης)

M41.1 Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση

M41.2 Άλλες μορφές ιδιοπαθούς σκολίωσης
ΝΑ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Η ΑΙΤΙΑ

M41.3 Θωρακογενής σκολίωση

M42.0 Νεανική οστεοχόνδρωση της σπονδυλικής στήλης
 
M42.1 Οστεοχόνδρωση της σπονδυλικής στήλης, των ενηλίκων

M43.0 Σπονδυλόλυση
M43.1 Σπονδυλολίσθηση
M43.6 Ραιβόκρανο

M46.0 Σπονδυλική ενθεσοπάθεια
M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού

M47.1 Άλλες μορφές σπονδύλωσης με μυελοπάθεια
M47.2 Άλλες μορφές σπονδύλωσης με ριζοπάθεια

M48.0 Σπονδυλική στένωση
M48.1 Αγκυλοποιητική υπερόστωση [Forestier]
M48.2 Σπονδυλική στήλη σε θέση ασπασμού
M48.3 Τραυματικές σπονδυλοπάθειες
M48.4 Κατάγματα από κόπωση των σπονδύλων ή από καταπόνηση των σπονδύλων
M48.5 Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού

M50.1 Παθήσεις των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων με ριζοπάθεια
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M51.0 Παθήσεις των οσφυϊκών και άλλων μεσοσπονδύλιων δίσκων με μυελοπάθεια (G99.2)
M51.1 Παθήσεις των οσφυϊκών και άλλων μεσοσπονδύλιων δίσκων με ριζοπάθεια
M51.2 Μετατόπιση ορισμένων άλλων μεσοσπονδύλιων δίσκων
M51.3 Εκφύλιση μεσοσπονδύλιων δίσκων

M53.0 Αυχενοκρανιακό σύνδρομο
M53.1 Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο
M53.2 Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης

M54.1 Ριζοπάθειες
M54.2 Αυχεναλγία
M54.3 Ισχιαλγία
M54.4 Οσφυαλγία με ισχιαλγία
M54.5 Οσφυαλγία

M65.2 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

M67.3 Παροδική υμενίτιδα

M70.0 Χρόνια τρίζων κριγμώδης υμενίτιδα του καρπού και του άκρος χειρός
M70.1 Θυλακίτιδα της άκρας χειρός
M70.2 Θυλακίτιδα του ωλέκρανου
M70.3 Άλλες θυλακίτιδες του αγκώνα
M70.4 Φλεγμονή του προεπιγονατιδικού θυλάκου
M70.5 Άλλες θυλακίτιδες του γόνατος
M70.6 Τροχαντήριος θυλακίτιδα
M70.7 Άλλες θυλακίτιδες του ισχίου

M72.0 Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren]

M72.1 Οζώδες παχύνσεις του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών 
αρθρώσεων (Knuckle pads)

M72.2 Ίνωση της πελματιαίας απονεύρωσης
M72.3 Οζώδης περιτονίτις
M72.4 Ψευδοσαρκωματώδης ίνωση
M72.6 Νεκρωτική φλεγμονή περιτονίας

M75.0 Συμφυτική φλεγμονή της ωμικής κάψας
M75.1 Σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου
M75.2 Τενοντίτιδα του δικέφαλου
M75.3 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου
M75.4 Impingement syndrome of shoulder
M75.5 θυλακίτιδα του ώμου

M76.1 Τενοντίτιδα του ψοΐτη
M76.2 Άκανθα της λαγόνιας ακρολοφίας
M76.3 Σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας
M76.4 Οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσμου [Pellegrini- Stieda]
M76.5 Τενοντίτιδα της επιγονατίδας
M76.6 Φλεγμονή του Αχίλλειου τένοντα
M76.7 Περονιαία τενοντίτιδα
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M77.0 Μέση επικονδυλίτιδα
M77.1 Έξω επικονδυλίτιδα
M77.2 Περιαρθρίτιδα του καρπού

M84.2 Καθυστερημένη πόρωση κατάγματος
M84.3 Κατάγματα από καταπόνηση, που δεν ταξινομούνται αλλού

M85.0 Ινώδης δυσπλασία (μονοστική μορφή)
M85.3 Οστεοσκληρυντική οστεΐτιδα

M86.0 Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα
M86.2 Υποξεία οστεομυελίτιδα
M86.3 Χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα

M87.0 Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών
M87.1 Οστεονέκρωση οφειλόμενη σε φάρμακα
M87.2 Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούμενο τραυματισμό

M89.0 Αλγονευροδυστροφία
M89.1 Πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων
M89.3 Υπερτροφία των οστών

M89.4 Άλλες υπερτροφικές οστεοαρθροπάθειες ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

M91.0 Νεανική οστεοχόνδρωση της πυέλου
M91.1 Νεανική οστεοχόνδρωση της κεφαλής του μηριαίου [Legg-Calve-Perthes]
M91.2 Οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου1 (Coxaplana)
M91.3 Οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου2 (Pseudocologia)

M92.0 Νεανική οστεοχόνδρωση του βραχιόνιου οστού
M92.1 Νεανική οστεοχόνδρωση της κερκίδας και της ωλένης
M92.2 Νεανική οστεοχόνδρωση της άκρας χειρός
M92.4 Νεανική οστεοχόνδρωση της επιγονατίδας
M92.5 Νεανική οστεοχόνδρωση της κνήμης και της περόνης
M92.6 Νεανική οστεοχόνδρωση του ταρσού
M92.7 Νεανική οστεοχόνδρωση του μετατάρσιου

M93.1 Νόσος Kienbock των ενηλίκων
M93.2 Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα

M94.1 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
M94.2 Χονδρομαλάκυνση
M94.3 Χονδρόλυση

M96.0 Ψευδάρθρωση μετά από χειρουργική επέμβαση συνένωσης οστών ή αρθροδεσία
M96.1 Σύνδρομο πεταλεκτομίας, που δεν ταξινομείται αλλού
M96.2 Κύφωση μετά από ακτινοβολία
M96.3 Κύφωση μετά από πεταλεκτομία
M96.4 Μετεγχειρητική λόρδωση
M96.5 Σκολίωση μετά από ακτινοβολία

M96.6 Οστικά κατάγματα μετά από εισαγωγή ορθοπεδικών εμφυτευμάτων, αρθρικών 
προθέσεων ή οστικών δίσκων



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15782 Τεύχος B’ 1318/17.04.2019

S12.7 Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

S13.0 Τραυματική ρήξη των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων
S13.1 Παρεκτόπιση αυχενικού σπονδύλου
S13.3 Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του τραχήλου
S13.4 Διάστρεμμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

S40.0 Θλάση του ώμου και του βραχίονα
S40.7 Πολλαπλοί επιπολείς τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα

S42.1 Κάταγμα της ωμοπλάτης
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

S43.0 Εξάρθρημα της άρθρωσης του ώμου
S43.1 Εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
S43.4 Διάστρεμμα της άρθρωσης του ώμου
S43.5 Διάστρεμμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

S46.0 Τραυματισμός του τένοντα του rotator cuff του ώμου
S46.1 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μυός
S46.2 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα άλλων τμημάτων του δικέφαλου μυός
S46.3 Τραυματισμός του μυ και του τένοντα του τρικεφάλου

S46.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στον ώμο και στο επίπεδο του 
βραχίονα

S47 Τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα από σύνθλιψη

S50.0 Θλάση του αγκώνα

S52.0 Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης
S52.1 Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας
S52.2 Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης
S52.3 Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας
S52.4 Κάταγμα της διάφυσης και της ωλένης και της κερκίδας
S52.5 Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας
S52.6 Κάταγμα του κάτω άκρου και της ωλένης και της κερκίδας
S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου

S53.0 Εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας
S53.1 Εξάρθρημα του αγκώνα, διαφόρων τμημάτων αυτού
S53.2 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της κερκίδας
S53.3 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της ωλένης
S53.4 Διάστρεμμα του αγκώνα

S56.0 Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα και τένοντα, του αντίχειρα στο επίπεδο του 
αντιβραχίου

S56.1 Τραυματισμός του καμπτήρα και τένοντα, άλλων δακτύλων στο επίπεδο του 
αντιβραχίου
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S56.2 Τραυματισμός άλλων καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 
αντιβραχίου

S56.3 Τραυματισμός του εκτείνοντος και απαγωγού μυ και τένοντα του αντίχειρα στο 
επίπεδο του αντιβραχίου

S56.4 Τραυματισμός των εκτεινόντων και απαγωγών μυών και τενόντων άλλων 
δακτύλων στο επίπεδο του αντίχειρα

S56.5 Τραυματισμός άλλων εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 
αντιβραχίου

S56.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου

S57.0 Τραυματισμός του αγκώνα από σύνθλιψη
S57.8 Τραυματισμός άλλων τμημάτων του αντιβραχίου από σύνθλιψη

S59.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του αντιβραχίου

S62.0 Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χειρός
S62.1 Κάταγμα άλλων οστών του καρπού
S62.2 Κάταγμα του πρώτου μετακαρπίου οστού
S62.3 Κάταγμα άλλων μετακαρπίων οστών
S62.4 Πολλαπλά κατάγματα των μετακαρπίων οστών
S62.5 Κάταγμα του αντίχειρα

S63.0 Εξάρθρημα του καρπού

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ICD-10 ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

S63.1 Εξάρθρημα των δακτύλων

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ICD-10 ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

S63.2 Πολλαπλά εξαρθρήματα των δακτύλων

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ICD-10 ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

S63.3 Τραυματική ρήξη των συνδέσμων του καρπού

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ICD-10 ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

S63.4 Τραυματική ρήξη των συνδέσμων των δακτύλων στις μετακαρπιοφαλαγγικές και 
μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις

S66.0 Τραυματισμός του μακρύ καμπτήρα - μυ και τένοντα - του αντίχειρα στο επίπεδο 
του καρπού και της άκρας χειρός

S66.1 Τραυματισμός του καμπτήρα - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 
καρπού και της άκρας χειρός

S66.2 Τραυματισμός του μακρύ εκτείνοντα - μυ και τένοντα - τον αντίχειρα στο επίπεδο 
του καρπού και της άκρας χειρός

S66.3 Τραυματισμός του εκτείνοντα - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 
καρπού και της άκρας χειρός

S66.4 Τραυματισμός του ίδιου - μυ και τένοντα - του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού 
και της άκρας χειρός

S66.5 Τραυματισμός του ίδιου - μυ και τένοντα - άλλου δακτύλου στο επίπεδο του 
καρπού και της άκρας χειρός

S66.6 Τραυματισμός πολλαπλών καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 
καρπού και της άκρας χειρός
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S66.7 Τραυματισμός πολλαπλών εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του 
καρπού και της άκρας χειρός

S67.0 Τραυματισμός του αντίχειρα και άλλων δακτύλων από σύνθλιψη

S67.8 Τραυματισμός άλλων και διαφόρων τμημάτων του καρπού και της άκρας χειρός 
από σύνθλιψη

S72.0 Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού
S72.1 Διατροχαντήριο κάταγμα
S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα
S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού
S72.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του μηριαίου οστού
S72.7 Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού

S73.0 Εξάρθρημα του ισχίου
S73.1 Διάστρεμμα του ισχίου

S74.0 Τραυματισμός του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S74.1 Τραυματισμός του μηριαίου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού
S74.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του μηρού

S76.0 Τραυματισμός μυών και τενόντων του ισχίου
S76.1 Τραυματισμός του τετρακέφαλου μυ και τένοντα
S76.2 Τραυματισμός των προσαγωγών μυών και τενόντων του μηρού

S76.3 Τραυματισμός των μυών και τενόντων της οπίσθιας μυϊκής ομάδας στο επίπεδο 
του μηρού

S77.0 Τραυματισμός του ισχίου από σύνθλιψη
S77.1 Τραυματισμός του μηρού από σύνθλιψη
S77.2 Τραυματισμός του ισχίου και του μηρού από σύνθλιψη

S79.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού

S82.0 Κάταγμα της επιγονατίδος
S82.1 Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης
S82.2 Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης
S82.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης
S82.4 Κάταγμα μεμονωμένο της περόνης
S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού
S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού
S82.7 Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης

S83.0 Εξάρθρημα της επιγονατίδος
S83.1 Εξάρθρημα του γόνατος
S83.2 Ρήξη μηνίσκου, πρόσφατη
S83.3 Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, πρόσφατη

S83.4 Διάστρεμμα με συμμετοχή (περονιαίου) (κνημιαίου) πλαγίου συνδέσμου του 
γόνατος

S83.5 Διάστρεμμα με συμμετοχή του (πρόσθιου) (οπίσθιου) χιαστού συνδέσμου του 
γόνατος

S84.0 Τραυματισμός του κνημιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S84.1 Τραυματισμός του περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
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S84.2 Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο της κνήμης
S84.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο της κνήμης

S86.0 Τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα

S86.1 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων της ομάδας των οπίσθιων μυών στο 
επίπεδο της κνήμης

S86.2 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των προσθίων μυών στο επίπεδο 
της κνήμης

S86.3 Τραυματισμός μυών και τενόντων της ομάδας των περονιαίων μυών στο επίπεδο 
της κνήμης

S86.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήμης

S87.0 Τραυματισμός του γόνατος από σύνθλιψη

S92.1 Κάταγμα του αστραγάλου
S92.2 Κάταγμα άλλων οστών του ταρσού
S92.3 Κάταγμα του μεταταρσίου οστού
S92.7 Πολλαπλά κατάγματα του άκρου ποδός

S93.0 Εξάρθρημα της ποδοκνημικής άρθρωσης
S93.2 Ρήξη συνδέσμων στο επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός
S93.4 Διάστρεμμα του αστραγάλου

S94.2 Τραυματισμός του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου στο επίπεδο του αστραγάλου 
και του άκρου ποδός

ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

S96.0 Τραυματισμός του μυ και τένοντα του μακρύ καμπτήρα μυ του δακτύλου στο 
επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός

S96.1 Τραυματισμός του μυ και τένοντα του μακρύ εκτείνοντα μυ του δακτύλου στο 
επίπεδο του αστραγάλου και του άκρου ποδός

S96.2 Τραυματισμός των ιδίων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστραγάλου και του 
άκρου ποδός

S96.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστραγάλου και 
του άκρου ποδός

S97.0 Τραυματισμός του αστραγάλου από σύνθλιψη

J42 Διάφορες περιπτώσεις χρόνιας βρογχίτιδας
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

J41.1 Βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

J41.8 Μικτή απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

J44.0 Χρόνια αποφρακτική με οξεία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

J85.0 Γάγγραινα και νέκρωση του πνεύμονα

ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
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Q33 Συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης των πνευμόνων

I89.1 Λεμφαγειΐτιδα

I97.2 Σύνδρομο λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή

Q82.0 Κληρονομικό λεμφοίδημα

Δύνανται να λάβουν επίσης έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών δύο φορές 
το χρόνο, ασθενείς με κωδικό νόσου του πίνακα Α2 (αφορά την παράγραφο 
8α΄ του άρθρου), εφόσον εμφανίζουν ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ χωρίς να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ 
ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10. 
ΠΡΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΕΝΩ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α2 
ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 
ΚΩΔΙΚΟΙ
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α (1,2,3) αφορούν την παράγραφο 8α΄ ΕΚΠΥ: 
Κωδικοί νοσημάτων ICD-10 που δικαιολογούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας με μηδενική 
συμμετοχή σε ασθενείς με πρόσφατα εγκατεστημένα κινητικά νευρολογικά ελλείμματα. 
Προϋπόθεση για την χορήγηση των θεραπειών αποτελεί ο συνδυασμός δύο ICD-10, ήτοι κωδικός 
κινητικού ελλείματος του πίνακα Α1 και κωδικός βασικού νοσήματος του πίνακα Α2. 
Οι κωδικοί νοσημάτων ICD-10 για πολυκαταγματίες-πολυτραυματίες (ΠΙΝΑΚΑΣ A3). Δύναται να 
συνταγογραφούν οι κάτωθι ιατροί σε παθήσεις σχετικές με την ειδικότητά τους: Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Ορθοπεδικός, Ρευματολόγος, Παθολόγος, Φυσίατρος.

Κωδικός 
Κινητικής 
διαταραχής

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 
Η χρήση του κωδικού γίνεται για την περιγραφή της κινητικής κατάστασης του ασθενούς και όχι 
για την περιγραφή της χρονιότητας και της αιτιολογίας στο έδαφος της οποίας εγκαταστάθηκε.

G81 Ημιπληγία
G81.0 Χαλαρή ημιπληγία
G81.1 Σπαστική ημιπληγία
G81.9 Διάφορες περιπτώσεις ημιπληγίας

G82 Παραπληγία και τετραπληγία
G82.0 Χαλαρή παραπληγία
G82.1 Σπαστική παραπληγία
G82.2 Διάφορες περιπτώσεις παραπληγίας
G82.3 Χαλαρή τετραπληγία
G82.4 Σπαστική τετραπληγία
G82.5 Διάφορες περιπτώσεις τετραπληγίας

G83 Άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.0 Διπληγία των άνω άκρων
G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου
G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου
G83.3 Διάφορες περιπτώσεις μονοπληγίας
G83.4 Σύνδρομο ιππουρίδας
G83.8 Ορισμένα άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.9 Διάφορα σύνδρομα παράλυσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2
Κωδικός 
βασικής 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 αναστομωτική αρτηρία
Ι60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία
Ι60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία
Ι60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία
Ι60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκράνιες αρτηρίες
Ι60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, διάφορες περιπτώσεις

Ι61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοιώδης
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
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Ι61.6 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πολλαπλής εντόπισης

Ι62.0 Υποσκληρίδια αιμορραγία (οξεία) (μη τραυματική)
Ι62.1 Μη τραυματικής (αιτιολογίας) εξωσκληρίδια αιμορραγία

Ι63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών 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 θρόμβωση, μη πυώδης

164 Εγκεφαλικό επεισόδιο, που δεν καθορίζεται ως αιμορραγία 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 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 κινητικές εκδηλώσεις
G46.6 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς αισθητηριακές εκδηλώσεις

Q28.2 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων
Q28.0 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομούνται αλλού

G95.1 Αγγειακές παθήσεις του νωτιαίου μυελού

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

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

G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου

T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόμωσης

T09.3 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με τραυματισμούς των νεύρων και του 
νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου
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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 νωτιαίου 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 Μηνιγγίτιδα από διάφορες άλλες αιτίες
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 νευρικού συστήματος

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
A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη
A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη

A81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

A39.0 Μηνιγοκοκκική μηνιγγίτιδα
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G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα
G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα
G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία
G05.0 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε μικροβιακές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
G05.1 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενείς 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)

G61.0 Σύνδρομο Guillain - Barre

R90.0 Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη
M99.1 Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος
M99.2 Στένωση από υπεξάρθρημα του νευρικού σωλήνα
M99.3 Οστεϊνη στένωση του νευρικού σωλήνα

M50.0 Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια
M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με μυελοπάθεια
M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση

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 νευρικού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη 
συμπεριφορά

D43.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D43.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D43.2 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου
D43.4 Νωτιαίος μυελός
D43.7 Άλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
D43.9 Διάφορα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
D35.2 Υπόφυση
D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων
D32.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου
D32.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού
D33.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D33.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D33.3 Κρανιακά νεύρα
D33.4 Νωτιαίος μυελός
C79.3 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων
C79.4 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων του νευρικού συστήματος
C75.1 Υπόφυση
C75.2 Κρανιοφαρυγγικός πόρος
C75.3 Κωνάρια (επίφυση)
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C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων
C70.0 Εγκεφαλικές μήνιγγες
C70.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού
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
C72.0 Νωτιαίος μυελός
C72.1 Ιππουρίδα
C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

ΠΙΝΑΚΑΣ A3 «ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ-ΠΟΛΥΚΑΤΑΓΜΑΤΙΕΣ»
T02 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
T03 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος
T04 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ αφορά την παράγραφο 8β΄: 
Σοβαρά ορθοπεδικά νοσήματα -βλάβες περιφερικών νεύρων. Δύναται να συνταγογραφούν 
οι κάτωθι ιατροί σε παθήσεις σχετικές με την ειδικότητά τους: Ορθοπεδικός, Νευρολόγος, 
Νευροχειρουργός, Φυσίατρος.

Κωδικοί 
νοσημάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ24.5 Σύσπαση των αρθρώσεων (μετά από αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος)
Μ24.6 Αγκύλωση των αρθρώσεων (μετά από αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος)

Μ61 Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός

S48 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα
S58 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου
S68 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας
S78 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του μηρού
S88 Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης
S98 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα
Τ05 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος

Για τους κάτωθι κωδικούς νοσημάτων με βαριά και οξεία πάρεση περιφερικού νεύρου 
που εκδηλώνεται με κινητικό έλλειμμα, απαιτείται ηλεκτροφυσιολογική επιβεβαίωση 
με ΗΜΓ-ΚΤΑ-ΑΤΑ

G51.0 Παράλυση του Bell (προσωπικού νεύρου)
G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγματος
G54.1 Διαταραχές του οσφυοϊερού πλέγματος
G54.4 Διαταραχές των οσφυοϊερών ριζών, που δεν ταξινομούνται αλλού
G56.1 Άλλες βλάβες του μέσου νεύρου
G56.2 Βλάβη του ωλένιου νεύρου
G56.3 Βλάβη του κερκιδικού νεύρου
G57 Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου

petlim1964
Highlight

petlim1964
Highlight

petlim1964
Highlight
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Γ1 και Γ2 αφορούν την παράγραφο 8γ΄): 
Κωδικοί νοσημάτων ICD10 που δικαιολογούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας με μηδενική 
συμμετοχή σε ασθενείς με μόνιμα κινητικά νευρολογικά ελλείμματα (ατελή και πλήρη 
μονοπληγία, ημιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, πάρεση ή πληγία άνω άκρων). 
Προϋπόθεση για την χορήγηση των θεραπειών αποτελεί ο συνδυασμός δύο ICD-10 «κωδικός 
παράλυσης του πίνακα Γ1 και κωδικός βασικού νοσήματος του πίνακα Γ2»
Δύναται να συνταγογραφούν οι κάτωθι ειδικότητες σε παθήσεις σχετικές με την ειδικότητά τους 
Ορθοπεδικός, Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Φυσίατρος.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1: ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ

Κωδικός νόσου Περιγραφή
G81 Ημιπληγία
G81.0 Χαλαρή ημιπληγία
G81.1 Σπαστική ημιπληγία
G81.9 Διάφορες περιπτώσεις ημιπληγίας

G82 Παραπληγία και τετραπληγία
G82.0 Χαλαρή παραπληγία
G82.1 Σπαστική παραπληγία
G82.2 Διάφορες περιπτώσεις παραπληγίας
G82.3 Χαλαρή τετραπληγία
G82.4 Σπαστική τετραπληγία
G82.5 Διάφορες περιπτώσεις τετραπληγίας

G83 Άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.0 Διπληγία των άνω άκρων
G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου
G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου
G83.3 Διάφορες περιπτώσεις μονοπληγίας
G83.4 Σύνδρομο ιππουρίδας
G83.8 Ορισμένα άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.9 Διάφορα σύνδρομα παράλυσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
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 αναστομωτική αρτηρία
Ι60.3 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από την οπίσθια αναστομωτική αρτηρία
Ι60.4 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη βασική αρτηρία
Ι60.5 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία
Ι60.6 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από άλλες ενδοκράνιες αρτηρίες
Ι60.7 Υπαραχνοειδής αιμορραγία από ενδοκράνια αρτηρία, διάφορες περιπτώσεις

Ι61.0 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, υποφλοιώδης
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 αιμορραγία
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Ι63.0 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.1 Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.2 Εγκεφαλικό έμφρακτο από διάφορες αποφράξεις ή στενώσεις των προεγκεφαλικών αρτηριών
Ι63.3 Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών 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 θρόμβωση, μη πυώδης

Ι67.0 Διατομή των εγκεφαλικών αρτηριών, χωρίς ρήξη
Ι67.1 Εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μη ραγέν
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 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 κινητικές εκδηλώσεις
G46.6 Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια με αμιγώς αισθητηριακές εκδηλώσεις

Q28.2 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων
Q28.0 Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινομούνται αλλού

G95.1 Αγγειακές παθήσεις του νωτιαίου μυελού

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

A50.2 Διάφορες μορφές πρώιμης συγγενούς σύφιλης
A50.4 Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη (νεανική νευροσύφιλη)
G93.5 Συμπίεση του εγκεφάλου
T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόμωσης
T09.3 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο

T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με τραυματισμούς των νεύρων και του 
νωτιαίου μυελού 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 νωτιαίου 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
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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.l 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

A89 Μη καθορισμένη ιογενής λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος

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
A80.3 Οξεία παραλυτική πολιομυελίτιδα, άλλη και μη καθορισμένη
A80.9 Οξεία πολιομυελίτιδα, μη καθορισμένη
A81 Άτυπες ιογενείς λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.
A39.0 Μηνιγοκοκκική μηνιγγίτιδα

G04 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα
G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα
G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία

G05.0 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε μικροβιακές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
G05.1 Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα σε ιογενείς 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)

G61.0 Σύνδρομο Guillain - Barre
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R90.0 Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη
M99.1 Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος
M99.2 Στένωση από υπεξάρθρημα του νευρικού σωλήνα
M99.3 Οστεϊνη στένωση του νευρικού σωλήνα

M51.0 Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια
M50.0 Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια
M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με μυελοπάθεια
M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση

G80 Βρεφική εγκεφαλική παράλυση
G80.0 Σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης
G80.1 Σπαστική διπληγία
G80.2 Σπαστική ημιπληγική εγκεφαλική παράλυση
G80.3 Δυσκινητική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης
G80.4 Αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης
G80.8 Άλλες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης
G80.9 Διάφορες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης
D44.3 Υπόφυση
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 νευρικού συστήματος με αβέβαιη ή άγνωστη 
συμπεριφορά

D43.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D43.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D43.2 Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου
D43.4 Νωτιαίος μυελός
D43.7 Άλλα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
D43.9 Διάφορα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
D35.2 Υπόφυση

D32 Καλοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων
D32.0 Μήνιγγες του εγκεφάλου
D32.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού

D33.0 Υπερσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D33.1 Υποσκηνιδιακή μοίρα του εγκεφάλου
D33.3 Κρανιακά νεύρα
D33.4 Νωτιαίος μυελός
C79.3 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων
C79.4 Δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα διαφόρων άλλων τμημάτων του νευρικού συστήματος
C75.1 Υπόφυση
C75.2 Κρανιοφαρυγγικός πόρος
C75.3 Κωνάρια (επίφυση)
C70 Κακοήθη νεοπλάσματα των μηνίγγων
C70.0 Εγκεφαλικές μήνιγγες
C70.1 Μήνιγγες του νωτιαίου μυελού
C71.0 Εγκέφαλος, εκτός από τους λοβούς και τις κοιλίες
C71.1 Μετωπιαίος λοβός
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C71.2 Κροταφικός λοβός
C71.3 Βρεγματικός λοβός
C71.4 Ινιακός λοβός
C71.5 Εγκεφαλικές κοιλίες
C71.6 Παρεγκεφαλίδα
C71.7 Εγκεφαλικό στέλεχος
C72.0 Νωτιαίος μυελός
 
C72.1 Ιππουρίδα
C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (1,2) παράγραφος 8δ’ του ΕΚΠΥ.
Κωδικοί νοσημάτων ICD-10 που δικαιολογούν συνεδρίες φυσικοθεραπείας με μηδενική 
συμμετοχή σε ασθενείς με χρόνια νευρολογικά ή μυοσκελετικά νοσήματα που έχουν εκδηλώσει 
κινητικά ελλείμματα /δυσλειτουργίες.
Προϋπόθεση για την χορήγηση των θεραπειών σε ασθενείς με χρόνια νευρολογικά νοσήματα 
αποτελεί ο συνδυασμός δύο ICD-10, ήτοι κωδικός κινητικού ελλείματος του πίνακα Δ1 και του 
κωδικού του βασικού νοσήματος του πίνακα Δ2.
Δύναται να συνταγογραφούν οι κάτωθι ιατροί σε παθήσεις σχετικές με την ειδικότητά τους: 
Ορθοπεδικός, Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Φυσίατρος, Ρευματολόγος, Πνευμονολόγος.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 (κινητικού ελλείμματος)

Κωδικός νόσου Περιγραφή
G81 Ημιπληγία
G81.0 Χαλαρή ημιπληγία
G81.1 Σπαστική ημιπληγία
G81.9 Διάφορες περιπτώσεις ημιπληγίας
G82 Παραπληγία και τετραπληγία
G82.0 Χαλαρή παραπληγία
G82.1 Σπαστική παραπληγία
G82.2 Διάφορες περιπτώσεις παραπληγίας
G82.3 Χαλαρή τετραπληγία
G82.4 Σπαστική τετραπληγία
G82.5 Διάφορες περιπτώσεις τετραπληγίας
G83 Άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.0 Διπληγία των άνω άκρων
G83.1 Μονοπληγία του κάτω άκρου
G83.2 Μονοπληγία του άνω άκρου
G83.3 Διάφορες περιπτώσεις μονοπληγίας
G83.4 Σύνδρομο ιππουρίδας
G83.8 Ορισμένα άλλα σύνδρομα παράλυσης
G83.9 Διάφορα σύνδρομα παράλυσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 (βασικής νόσου)
F00 Άνοια στην νόσο Alzheimer
F00.0 Άνοια στην νόσο Alzheimer, με πρώιμη έναρξη
F00.1 Άνοια στην νόσο Alzheimer, με όψιμη έναρξη
F00.2 Άνοια στην νόσο Alzheimer, άτυπες ή μικτές μορφές
F00.9 Άνοια στην νόσο 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
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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 ιό HIV
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 ταξινομείται αλλού
G31.2 Εκφύλιση του νευρικού συστήματος από κατανάλωση οινοπνεύματος

G32.0 Υποξεία συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G60.0 Κληρονομικές κινητικές και αισθητικές νευροπάθειες
G60.1 Νόσος του Refsum
G60.2 Νευροπάθεια με κληρονομική αταξία
G60.3 Ιδιοπαθής προϊούσα νευροπάθεια

G62.1 Αλκοολική πολυνευροπάθεια
G62.2 Πολυνευροπάθεια οφειλόμενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες

G63.0 Πολυνευροπάθεια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G63.1 Πολυνευροπάθεια σε περιπτώσεις νεοπλασιών
G63.3 Πολυνευροπάθεια σε άλλες ενδοκρινολογικές και μεταβολικές παθήσεις
G63.4 Πολυνευροπάθεια σε διατροφικές ελλείψεις
G63.5 Πολυνευροπάθεια σε συστηματικές παθήσεις του συνδετικού ιστού

I68.1 Φυματιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα
A23 Βρουκέλλωση (ΚΝΣ)
A17 Φυματίωση του νευρικού συστήματος
A17.0 Φυματιώδης μηνιγγίτιδα
A06.6 Εγκεφαλικό αμοιβαδικό απόστημα
G02 Μηνιγγίτιδα σε άλλες λοιμώξεις και παρασιτικές παθήσεις που ταξινομούνται αλλού
G02.1 Μηνιγγίτιδα σε μυκητιάσεις

G03.1 Χρονία μηνιγγίτιδα

G13 Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 
παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

G13.0 Παρανεοπλασματική νευρομυοπάθεια και νευροπάθεια
G13.2 Συστηματική ατροφία που προσβάλλει πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε μυξοίδημα

G20 Νόσος του Parkinson
G21.1 Άλλες μορφές δευτεροπαθούς παρκινσονισμού από φάρμακα
G21.3 Μεταεγκεφαλιτιδικός παρκινσονισμός

G23.0 Νόσος των Hallervorden - Spatz
G23.1 Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλμοπληγία (Steel-Richardson-Olszewski)
G23.2 Εκφύλιση της μέλαινας ουσίας
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G24.0 Δυστονία από φάρμακα

G25.4 Χορεία που προκαλείται από φάρμακα

G91 Υδροκέφαλος

G91.0 Επικοινωνιών υδροκέφαλος
G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος
G91.2 Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης
G91.3 Διάφορες περιπτώσεις μετατραυματικού υδροκέφαλου
G92 Τοξικές εγκεφαλοπάθειες
G93.0 Εγκεφαλικές κύστεις
G94.0 Υδροκέφαλος σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G94.1 Υδροκέφαλος σε περιπτώσεις νεοπλασιών

G95.0 Συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία

Q77.7 Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία

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

M05.3 Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων
M08.2 Νεανική αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη
E51.2 Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke
D86 Σαρκοείδωση (ΚΝΣ)
B69.0 Κυστικέρκωση του κεντρικού νευρικού συστήματος
B58.2 Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασμα
B45.1 Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση
B43.1 Φαιομυκητιασικό εγκεφαλικό απόστημα
B22.0 Νόσος HIV που καταλήγει σε εγκεφαλοπάθεια
A81.0 Νόσος Creutzfeldt-Jakob
A81.1 Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα
A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια
A32.1 Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια
A27.9 Λεπτοσπείρωση, μη καθορισμένη
G71.0 Μυϊκές δυστροφίες
G71.1 Μυοτονικές διαταραχές
G71.2 Συγγενείς μυοπάθειες
G71.3 Μιτοχονδριακές μυοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού
G71.8 Άλλες πρωτοπαθείς μυϊκές διαταραχές
G72.1 Αλκοολική μυοπάθεια
G72.4 Φλεγμονώδης μυοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού
G70 Βαρειά μυασθένεια και άλλες νευρομυικές παθήσεις
G73.0 Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικές παθήσεις
G73.1 Σύνδρομο Eaton - Lambert
G73.2 Άλλα μυασθενικά σύνδρομα σε περιπτώσεις νεοπλασιών
G73.4 Μυοπάθειες σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G73.5 Μυοπάθειες σε ενδοκρινολογικές παθήσεις
G73.6 Μυοπάθειες σε μεταβολικά νοσήματα
G73.7 Μυοπάθειες σε άλλες παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

Q85.0 Νευροϊνωμάτωση (μη κακοήθης)
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Q85.1 Οζώδης σκλήρυνση
M35.3 Ρευματική πολυμυαλγία
M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

G35 Πολλαπλή σκλήρυνση

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ αφορά την παράγραφο δε’ του άρθρου.
Σε περιπτώσεις βαρέων νοσημάτων με μόνιμα κινητικά ελλείμματα, όπως τα κατωτέρω, 
χορηγούνται θεραπείες σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 8ε.

Q90 Σύνδρομο Down
Q90.0 Τρισωμία 21, μειωτικός μη διαχωρισμός
Q90.1 Τρισωμία 21, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός)
Q90.2 Τρισωμία 21, μετάθεση
Q90.9 Σύνδρομο Down, διάφορες περιπτώσεις
F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ αφορά την παράγραφο 8ζ΄ του άρθρου.
Δύναται να συνταγογραφούν οι κάτωθι ιατροί:
Παιδίατροι, Φυσίατρος, Ρευματολόγος, Πνευμονολόγοι,Θωρακοχειρουργός.

E84 Κυστική ίνωση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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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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