
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210819 

 

Ανακοίνωση προς Πλαστικούς Χειρουργούς αναφορικά με τροποποιήσεις στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων   

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με τις 

ακόλουθες τροποποιήσεις στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 

1. Αντικατάσταση Κωδικών 

Οι πιο κάτω κωδικοί διαγράφονται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων της Πλαστικής 

Χειρουργικής 

 
Κωδικός 

δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 

11300 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, trunk, arms or 
legs; lesion diameter 0.5 cm or less 

11301 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, trunk, arms or 
legs; lesion diameter 0.6 to 1.0 cm 

11302 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, trunk, arms or 
legs; lesion diameter 1.1 to 2.0 cm 

11303 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, trunk, arms or 
legs; lesion diameter over 2.0 cm 

11305 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, scalp, neck, hands, 
feet, genitalia; lesion diameter 0.5 cm or less 

11306 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, scalp, neck, hands, 
feet, genitalia; lesion diameter 0.6 to 1.0 cm 

11307 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, scalp, neck, hands, 
feet, genitalia; lesion diameter 1.1 to 2.0 cm 

11308 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, scalp, neck, hands, 
feet, genitalia; lesion diameter over 2.0 cm 

11310 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, face, ears, eyelids, 
nose, lips, mucous membrane; lesion diameter 0.5 cm or less 

11311 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, face, ears, eyelids, 
nose, lips, mucous membrane; lesion diameter 0.6 to 1.0 cm 

11312 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, face, ears, eyelids, 
nose, lips, mucous membrane; lesion diameter 1.1 to 2.0 cm 

11313 Shaving of epidermal or dermal lesion, single lesion, face, ears, eyelids, 
nose, lips, mucous membrane; lesion diameter over 2.0 cm 

11400 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter 0.5 cm or less 



11401 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter 0.6 to 1.0 cm  

11402 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter 1.1 to 2.0 cm 

11403 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter 2.1 to 3.0 cm 

11404 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter 3.1 to 4.0 cm 

11406 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), trunk, arms or legs; excised diameter over 4.0 cm 

11420 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 0.5 cm 
or less 

11421 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 0.6 to 
1.0 cm 

11422 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 1.1 to 
2.0 cm 

11423 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 2.1 to 
3.0 cm 

11424 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter 3.1 to 
4.0 cm 

11426 Excision, benign lesion including margins, except skin tag (unless listed 
elsewhere), scalp, neck, hands, feet, genitalia; excised diameter over 
4.0 cm 

11440 Excision, other benign lesion including margins, except skin tag (unless 
listed elsewhere), face, ears, eyelids, nose, lips, mucous membrane; 
excised diameter 0.5 cm or less 

11441 Excision, other benign lesion including margins, except skin tag (unless 
listed elsewhere), face, ears, eyelids, nose, lips, mucous membrane; 
excised diameter 0.6 to 1.0 cm 

11442 Excision, other benign lesion including margins (unless listed 
elsewhere), face, ears, eyelids, nose, lips, mucous membrane; excised 
diameter 1.1 to 2.0 cm 

11443 Excision, other benign lesion including margins, except skin tag (unless 
listed elsewhere), face, ears, eyelids, nose, lips, mucous membrane; 
excised diameter 2.1 to 3.0 cm 

11444  Excision, other benign lesion including margins, except skin tag (unless 
listed elsewhere), face, ears, eyelids, nose, lips, mucous membrane; 
excised diameter 3.1 to 4.0 cm 

 

 

 

 

 



και αντικαθίστανται με τους πιο κάτω κωδικούς: 

Κωδικός 
δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας Βαρύτητα  Σχόλια 

CY166 Shaving of epidermal or 
dermal lesion diameter 1cm or 
less (first lesion) 

2 Δύναται να 
υποβληθεί μέχρι 1 
φορά ανά 
απαίτηση. 

CY167 Shaving of epidermal or 
dermal lesion diameter 1cm or 
less (each addition lesion) 

0.3 Δύναται να 
υποβληθεί μαζί με 
τον κωδικό CY 166 
μέχρι 2 φορές ανά 
απαίτηση.  

CY168 Shaving of epidermal or 
dermal lesion diameter 1.1cm 
or more (first lesion) 

3 Δύναται να 
υποβληθεί μέχρι 1 
φορά ανά 
απαίτηση. 

CY169 Shaving of epidermal or 
dermal lesion diameter 1.1cm 
or more (each addition lesion) 

0.45 Δύναται να 
υποβληθεί μαζί με 
τον κωδικό CY 168 
μέχρι 2 φορές ανά 
απαίτηση. 

CY170 Excision other benign lesion 
including margins, excised 
diameter over 4.0 cm (first 
lesion) 

9 Δύναται να 
υποβληθεί μέχρι 1 
φορά ανά 
απαίτηση μόνο επί 
συγκεκριμένων 
διαγνώσεων*. 
Προϋποθέτει την 
συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα 1) 

CY171 Excision other benign lesion 
including margins, excised 
diameter over 4.0 cm (each 
addition lesion) 

1.35 Δύναται να 
υποβληθεί μαζί με 
τον κωδικό CY 170 
μέχρι 2 φορές ανά 
απαίτηση μόνο επί 
συγκεκριμένων 
διαγνώσεων*. 
Προϋποθέτει την 
συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα 1) 

CY172 Excision benign lesion 
including margins, excised 
diameter up to 4.0cm (first 
lesion) 

4 Δύναται να 
υποβληθεί μέχρι 1 
φορά ανά 
απαίτηση μόνο επί 
συγκεκριμένων 
διαγνώσεων*. 
Προϋποθέτει την 



συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα 1) 

CY173 Excision other benign lesion 
including margins, excised 
diameter up to 4.0cm (each 
addition lesion) 

0.6 Δύναται να 
υποβληθεί μαζί με 
τον κωδικό CY 172 
μέχρι 2 φορές ανά 
απαίτηση μόνο επί 
συγκεκριμένων 
διαγνώσεων*. 
Προϋποθέτει την 
συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα 1) 

*Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να υποβληθούν μόνο με τις εξής διαγνώσεις : A63.0, 

B08.1, B07,D39.9, D40.9, D48.5, L28.1, L57.0, L92.8, L98.0, D10.0, D17.0, D17.1, D22.0, D22.4, 

D22.5, D22.9, D23.0, D23.4, D23.5, D23.9, D28.0, D28.1, D29.0, D29.4, K09.8, K13.3, K13.5, 

K64.4, L11.0, L11.1, L11.8, L57.2, L57.4, L66.4, L72.0, L72.2, L72.8, L85.0, L85.1, L85.2, L85.8, 

L86, L87.0, L87.1, L87.2, L87.8, L90.3, L90.4, L90.5, L90.8, L91.0, L91.8, L92.1, L92.2, L92.3, 

L92.9, L94.2, L94.8, L98.5, L98.6, M10.9, N75.0, N75.8, N84.3, N90.0, N90.1, Q17.0,Q18.1, 

Q81.0, Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q82.1, Q82.2, Q82.3, Q82.5, Q82.8,B78.1, D48.5, D80.0, D80.1, 

D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.4, D81.6, D81.7, 

D82.0, D82.1, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D84.8, E83.2, H10.9, H53.8, H53.9, K12.2, L08.9, 

L29.9, L30.0, L30.2, L30.4, L30.8, L50.9, L53.8, L92.0, L95.1, L98.2, L98.3, R20.0, R20.1, R20.2, 

R20.3 και R20.8. 

 

2. Τροποποίηση βαρύτητας  
 

Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες των οποίων η βαρύτητα θα τροποποιηθεί: 

Κωδικός  
 

Περιγραφή δραστηριότητας Βαρύτητα 

17000 Destruction (eg, laser surgery, electrosurgery, 
cryosurgery, chemosurgery, surgical curettement), 
premalignant lesions (eg, actinic keratoses); first 
lesion 

2 

17003 Destruction (eg, laser surgery, electrosurgery, 
cryosurgery, chemosurgery, surgical curettement), 
premalignant lesions (eg, actinic keratoses); second 
through 14 lesions, each (List separately in addition 
to code for first lesion) 

0.80 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ Δευτέρα, 23 Αυγούστου2021. 

 

19 Αυγούσοτυ 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ερωτηματολόγιο για την αφαίρεση καλοηθών δερματικών βλαβών 

(Για τους κωδικούς CY170, CY171,CY172,CY173) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη αφαίρεση καλοηθών δερματικών βλαβών  
στις παρακάτω περιπτώσεις:  
 

1. σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση 

2. σμηγματογόνες κύστεις 

3. σπίλοι 

4. επίκτητη υπερκεράτωση (κερατόδερμα) 

5. μολυσματική τέρμινθος 

6. οξυτενή κονδυλώματα 

7. κοινές μυρμηγκιές  

8. λιπώματα  

9. Χηλοειδές μη καθορισμένο σε συνδυασμό με τοπική αναισθησία 

*Παρακαλώ καταχωρίστε ποια από τις περιπτώσεις (1 – 9) ισχύει …… 

Και  (β) παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

1.  Αιμορραγία 

2. Έντονος κνησμός 

3. Πόνος 

4. Αλλαγή στη φυσική εμφάνιση (ερύθημα ή αλλαγές στο χρώμα)  

5. Πρόσφατη αύξηση στο μέγεθος 

6. Αύξηση του αριθμού των βλαβών 

7. Φυσικές ενδείξεις φλεγμονής ή λοίμωξης π.χ. πυώδης συλλογή, έκκριμα, οίδημα, 

ερύθημα  

8. Η βλάβη περιορίζει κλινικά τη λειτουργία: 

a.  των ματιών (π.χ. η βλάβη περιορίζει τη λειτουργία των βλεφάρων, την 

κατεύθυνση των βλεφαρίδων ή των βλεφάρων, τον δακρυϊκό πόρο και 

παρεμποδίζει τη ροή των δακρύων) ή 

b. άλλων  ανατομικών περιοχών  ( π.χ.  υπομαστική περιοχή, περιοχή 

γεννητικά όργανα κ.α.) 

9. Κλινική αβεβαιότητα ως προς την πιθανή διάγνωση, ιδίως όταν η κακοήθεια είναι μια 

ρεαλιστική εκτίμηση που βασίζεται στην εμφάνιση βλάβης. 

10. Προηγούμενη βιοψία που υποδηλώνει ή είναι ενδεικτική κακοήθους βλάβης. 

11. Κίνδυνος ρήξης επιδερμικής (σμηγματορροϊκής) κύστης (ιστορικό ρήξης  ή εντόπιση)  

*Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1 – 11) ισχύει ………………… 

*Παρακαλώ σημειώστε το είδος της τεκμηρίωσης που διατηρείτε (φωτοτεκμηρίωση ή 

βιοψία) :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

*Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα 

ΟΛΑ τα πεδία πιο πάνω.  

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα 

πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι 

σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς 

οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 

*Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν 

καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και 

καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 

συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

 


