
Agreed Desciption Description Weights

1. Aκτινογραφίες Αγκώνα 3 λήψεις Radiologic examination, elbow; complete, minimum of 3 views 2.51

2. Aκτινογραφία Αγκώνα 2 λήψεις Radiologic examination, elbow; 2 views 2.51

Radiologic examination, hand; 2 views 2.51

Radiologic examination, hand; minimum of 3 views 2.51

4.
Ακτινογραφίες Ακρομιοκλειδικής Άρθρωσης

Ακτινογραφίες Ακρομιοκλειδικών Αρθρώσεων ΑΜΦΩ
Radiologic examination; acromioclavicular joints, bilateral, with or without weighted distraction 2.51

5.

Ακτινογραφίες Άκρου ποδός F ΜΟΝΟ Ακτινογραφίες 

Άκρου ποδός F/P Ακτινογραφίες Άκρου ποδός F/P 

ΑΜΦΩ Ακτινογραφίες Μεταταρσίων F/P

Ακτινογραφίες Ταρσού F/P

Radiologic examination, foot; 2 views 2.51

6. Άκρου ποδός F/P και λοξή ακτινογραφία Radiologic examination, foot; complete, minimum of 3 views 2.51

7. Αντιβραχίου F/P ακτινογραφία Radiologic examination; forearm, 2 views 2.51

8.

Ακτινογραφίες Αυχενικής ΜΣΣ F/P

Ακτινογραφίες Αυχενικής ΜΣΣ και σε Κάμψη και Έκταση 

χωρίς λοξές

Radiologic examination, spine, cervical; 2 or 3 views 2.99

9. Αυχενικής ΜΣΣ F/P και Λοξές ακτινογραφίες Radiologic examination, spine, cervical; minimum of 4 views 2.99

10.
Ακτινογραφίες Αυχενικής ΜΣΣ F/P και Λοξές και

Κάμψη και Έκταση
Radiologic examination, spine, cervical; complete, including oblique and flexion and/or extension

studies
2.99

Oesophagogram Radiologic examination; esophagus 2.99

Upper GI series Radiologic examination, gastrointestinal tract, upper; with or without delayed images, with KUB 5.39

Enteroclysis Radiologic examination, small intestine, includes multiple serial images 2.99

BA enema DC
Radiologic examination, colon; air contrast with specific high density barium, with or without

glucagon
5.39

Gastrografin enena/Βαριούχος υποκλυσμός

Διπλής σκιαγράφησης
Radiologic examination, colon; contrast (eg, barium) enema, with or without KUB

9.01

12. Βαριούχος υποκλυσμός Θεραπευτικός
Therapeutic enema, contrast or air, for reduction of intussusception or other intraluminal obstruction

(eg, meconium ileus)
7.79

13. Ακτινογραφίες Βραχιονίου Οστού F/P Radiologic examination; humerus, minimum of 2 views 2.51

Ακτινοδιαγνωστική & Ακτινολογία

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

3.

ΑκτινογραφίεςΆκρας χειρός F/P - Λοξές Άκρας χειρός F/P 

ακτινογραφία

Άκρας χειρός F/P ΑΜΦΩ ακτινογραφίες

11.
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14. Γαλακτογραφία ενός γαλακτοφόρου πόρου Mammary ductogram or galactogram, single duct, radiological supervision and interpretation 6.88

15.
Γαλακτογραφία πάνω από ένα γαλακτοφόρου

πόρου
Mammary ductogram or galactogram, multiple ducts, radiological supervision and interpretation

6.94

Radiologic examination, mandible; partial, less than 4 views 2.99

Radiologic examination, mandible; complete, minimum of 4 views 2.99

Radiologic examination, knee; complete, 4 or more views 2.51

Radiologic examination, knee; 3 views 2.51

Radiologic examination, knee; both knees, standing, anteroposterior 2.51

Radiologic examination, knee; 1 or 2 views 2.51

18.
Ακτινογραφίες Δακτύλου άκρου ποδός  F/P

ακτινογραφία
Radiologic examination; toe(s), minimum of 2 views

2.51

19. Δακτύλου άκρου χειρός  F/P ακτινογραφία Radiologic examination, finger(s), minimum of 2 views 2.51

20.

Ακτινογραφίες Εσω ακουστικού Πόρου ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφίες Εσω ακουστικών πόρων

Ακτινογραφίες ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Radiologic examination, internal auditory meati, complete 2.99

21.
Ακτινογραφία Ζυγωματικού Οστού ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφίες Προσωπικού κρανίου Οστών 3 λήψεις

Radiologic examination, facial bones; less than 3 views
2.99

22.

Ακτινογραφίες Ζυγωματικών οστών ΑΜΦΩ

Ακτινογραφίες Προσωπικού κρανίου Οστών πάνω από 3 

λήψεις

Radiologic examination, facial bones; complete, minimum of 3 views 3.37

23. Ακτινογραφίες Θωρακικής ΜΣΣ F/P Radiologic examination, spine; thoracic, 2 views 2.99

24. Ακτινογραφίες Θωρακικής ΜΣΣ F/P και Λοξές Radiologic examination, spine; thoracic, minimum of 4 views 2.99

25. Ακτινογραφίες Θωρακικής ΜΣΣ F/P και ΜΙΑ Λοξή Radiologic examination, spine; thoracic, 3 views 2.99

Radiologic examination, chest; single view 2.51

Radiologic examination, chest; 2 views 3.52

Radiologic examination, chest; 3 views 3.52

Radiologic examination, chest; 4 or more views 3.52

16. Ακτινογραφίες Γνάθου

17. Ακτινογραφίες Γόνατος

26.

Ακτινογραφίες Θώρακος DECUBITUS (Επί Κλίνης )

Ακτινογραφία Θώρακος F

Ακτινογραφίες Θώρακος F/P 4 λήψεις και με 

ακτινοσκόπιση

Ακτινογραφίες Θώρακος F/P και Ακτινοσκόπιση 

Ακτινογραφίες Θώρακος F/P και Λοξές ακτινογραφίες

Ακτινογραφίες Θώρακος F/P και Λορδωτική λήψη 

Ακτινογραφίες Θώρακος F/P

Ακτινογραφίες Φορητή Θώρακος F
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27.

Ακτινογραφία Θωρακοοσφυϊκής ΜΣΣ F/P

Ακτινογραφίες Θωρακοοσφυϊκής ΜΣΣ F/P σε όρθια 

θέση

Ακτινογραφίες Σκολίωση ΣΣ F/P σε όρθια θέση

Radiologic examination, spine, thoracolumbar junction, minimum of 2 views 3.36

28. Ακτινογραφίες Ιερολαγονίων Αρθρώσεων Radiologic examination, sacroiliac joints; less than 3 views 2.51

29.
Ακτινογραφίες Ιερολαγονίων Αρθρώσεων F  και

Λοξές
Radiologic examination, sacroiliac joints; 3 or more views

2.51

Radiologic examination, hip, unilateral, with pelvis when performed; 1 view
2.51

Radiologic examination, hip, unilateral, with pelvis when performed; 2-3 views
2.51

Radiologic examination, hip, unilateral, with pelvis when performed; minimum of 4 views
2.51

Radiologic examination, hips, bilateral, with pelvis when performed; 2 views
2.51

Radiologic examination, hips, bilateral, with pelvis when performed; 3-4 views
2.51

Radiologic examination, hips, bilateral, with pelvis when performed; minimum of 5 views
2.51

31. Ακτινογραφίες Κάτω άκρου νεογνού F/P Radiologic examination; lower extremity, infant, minimum of 2 views 2.51

32. Κάτω άκρων Συγκριτική σκελών ακτινογραφία Bone length studies (orthoroentgenogram, scanogram) 3.36

33.

Κεφαλομετρική ακτινογραφία 2 Προβολές 

Κεφαλομετρική ακτινογραφία 3 Προβολές 

Ακτινογραφία Κρανίου 3 λήψεις Ακτινογραφία Κρανίου 

F/P

Ακτινογραφία Βάσεως κρανίου

Radiologic examination, skull; less than 4 views 2.99

34. Κεφαλομετρική ακτινογραφία πλαγία Radiologic examination, teeth; single view 2.51

35.
Ακτινογραφία Κλείδας ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφίες Κλειδών ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination; clavicle, complete 2.51

36. Ακτινογρφίες Κνήμης - Περόνης F/P Radiologic examination; tibia and fibula, 2 views 2.51

Radiologic examination, abdomen; 1 view 2.40

Radiologic examination, abdomen; 2 views 3.33

Radiologic examination, abdomen; 3 or more views 4.00

30.

Ακτινογραφία Ισχίου Ετερόπλευρα μία λήψη 

Ακτινογραφίες Ισχίου F/P ετερόπλευρα Ακτινογραφίες 

Ισχίων F/P ΑΜΦΩ  Ακτινογραφίες Λεκάνης και Ισχίου 

Ετερόπλευρα

Λεκάνης ισχίων βατραχοειδή θέση ακτινογραφίες

Ακτινογραφίες Λεκάνης και Ισχίων ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

37.

Ακτινογραφία Κοιλίας απλή ΥΠΤΙΑ (ΝΟΚ)

Ακτινογραφία Κοιλίας σε όρθια θέση ακτινογραφία

Ακτινογραφίες Κοιλίας απλή ύπτια και λοξή 

ακτινογραφία

Ακτινογραφία Κοιλίας ύπτια και όρθια θέση απλή
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38. Ακτινογραφία Κόκκυγα F/P Radiologic examination, sacrum and coccyx, minimum of 2 views 2.51

39. Ακτινογραφίες Κρανίου 4 λήψεις Radiologic examination, skull; complete, minimum of 4 views 2.99

40.
Ακτινογραφίες Κροταφογναθικών αρθρώσεων

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination, temporomandibular joint, open and closed mouth; bilateral

2.99

41.
Ακτινογραφίες Κροταφογναθικών αρθρώσεων

ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination, temporomandibular joint, open and closed mouth; unilateral

2.99

42.
Ακτινογραφίες Λεκάνης 2 λήψεις

Ακτινογραφία Λεκάνης μια λήψη
Radiologic examination, pelvis; 1 or 2 views 2.51

43. Ακτινολογικός έλεγχος  Λεπτού εντέρου
Radiologic examination, gastrointestinal tract, upper; with small intestine, includes multiple serial

films
3.63

44.

Ακτινογραφίες Λιθοειδών Stenvers ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφίες Μαστοειδών κατά Schuller 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογρφίες Μαστοειδών κατά Schuller ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Radiologic examination, mastoids; complete, minimum of 3 views per side 2.99

45. Μαστογραφία Δύο μαστών F και P Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; bilateral 6.03

46. Μαστογραφία Ενός μαστού  F και P Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; unilateral 6.03

47.
Ακτινογραφία Λιθοειδών ακτινογραφία

ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination, mastoids; less than 3 views per side

3.32

48.

Ακτινογραφία Μαλακών Μορίων F εκτός μαστών 

Ακτινογραφία Ρινοφάρυγγα έλεγχος αδενοειδών 

εκβλαστήσεων ακτινογραφία

Ακτινογραφία Τραχήλου Αυχένος μαλακών μορίων

Radiologic examination; neck, soft tissue 2.99

49. Ακτινογραφία Μηριαίου οστού F/P Radiologic examination, femur; minimum 2 views 2.51

50. Ακτινογραφία Οδόντος Διαστοματική Radiologic examination, spine, single view, specify level 1.74

51.

Ακτινογραφία Οισοφάγου Βαριούχο Γεύμα (Barium 

Meal)

Ακτινογραφία Στομάχου με διπλό Σκιαγραφικό

Radiological examination, gastrointestinal tract, upper, air contrast, with specific high density barium, 

effervescent agent, with or without glucagon; with or without delayed films, without KUB 7.24

52. Ακτινογραφία Οφθαλμικών κόγχων Radiologic examination; optic foramina 1.80

53.
Ακτινογραφία Οπτικού τρήματος ετερόπλευρα

Ακτινογραφία Οπτικών τρημάτων ΑΜΦΩ
Radiologic examination; orbits, complete, minimum of 4 views 2.99

54. Ακτινογραφία Οστικής Ηλικίας άκρας χειρός Bone age studies 2.51
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Radiologic examination, spine, lumbosacral; 2 or 3 views 3.34

Radiologic examination, spine, lumbosacral; bending views only, 2 or 3 views 2.99

56. Ακτινογραφίες Οσφυϊκής ΜΣΣ F/P Λοξές Radiologic examination, spine, lumbosacral; minimum of 4 views 4.00

57. Ακτινογραφία Ουροδόχου κύστεως Urethrocystography, retrograde, radiological supervision and interpretation 5.49

58.
Ακτινογραφίες Οφθαλμών ανίχνευση ξένων

σωμάτων
Radiologic examination, eye, for detection of foreign body

2.99

59. Ακτινογραφία Πανοραμική Orthopantogram (eg, panoramic x-ray) 2.51

60. Ακτινογραφία Παραρρινίων κόλπων Radiologic examination, sinuses, paranasal, complete, minimum of 3 views 2.99

61. Ακτινογραφία Ρινικών οστών Radiologic examination, nasal bones, complete, minimum of 3 views 2.51

62. Ακτινογραφία Παραρρινίων κόλπων ΜΙΑ Λήψη Radiologic examination, sinuses, paranasal, less than 3 views 2.99

63.

Ακτινογραφία Πηχαιοκαρπικής άρθρωσης F/P

Ακτινογραφίες Πηχαιοκαρπικής άρθρωσης F/P ΑΜΦΩ

Ακτινογραφία Σκαφοειδούς F/P

Ακτινογραφία Σκαφοειδούς με ωλένια απόκλιση 

Ακτινογραφία Καρπού F/P

Radiologic examination, wrist; 2 views 2.51

64.
Ακτινογραφίες Πηχαιοκαρπικής άρθρωσης F/P Λοξές

Λοξές ακτινογραφίες Σκαφοειδούς F/P
Radiologic examination, wrist; complete, minimum of 3 views 2.51

65. Ακτινογραφία Πλευρών ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ Radiologic examination, ribs, bilateral; 3 views 2.51

66. Ακτινογραφίες Πλευρών Ενός ημιθωρακίου Radiologic examination, ribs, unilateral; 2 views 2.51

67.
Ακτινογραφίες Ποδοκνημικής άθρωσης F/P-Λοξές

ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination, ankle; complete, minimum of 3 views

2.51

68.

Ακτινογραφία Ποδοκνημικής άρθρωσης F/P

Ακτινογραφίες Ποδοκνημικής άρθρωσης F/P 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Radiologic examination, ankle; 2 views 2.51

69.

Ακτινογραφίες Πτέρνα F/P ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ 

Ακτινογραφία Πτέρνας πλάγια

Ακτινογραφία Πτέρνα F/P ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Radiologic examination; calcaneus, minimum of 2 views 2.51

70. Ενδοφλέβιος Πυελογραφία Urography (pyelography), intravenous, with or without KUB, with or without tomography 8.00

71. Ακτινογραφία Σιελογόνων αδένων ΑΠΛΗ για λίθο Radiologic examination, salivary gland for calculus 1.76

55.

Ακτινογραφίες Οσφυϊκής ΜΣΣ - Πλαγία - Κάμψη και 

Έκταση

Ακτινογραφία ΟσφυΪκής ΜΣΣ F/P Ακτινογραφίες 

Οσφυοϊεράς ΜΣΣ F/P

Ακτινογραφίες Σπονδυλικής στήλης σε Κάμψη - Έκταση
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72.

Ακτινογραφία Σιελογραφία παρωτίδας 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφία Σιελογραφία παρωτίδας ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Sialography, radiological supervision and interpretation 7.52

Radiologic examination, osseous survey; limited (eg, for metastases) 3.44

Radiologic examination, osseous survey; complete (axial and appendicular skeleton) 3.48

Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds),

percutaneous; first lesion, including stereotactic guidance
7.72

Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds),

percutaneous; each additional lesion, including stereotactic guidance
5.81

Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds),

percutaneous; first lesion, including mammographic guidance
6.83

Placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic pellet, wire/needle, radioactive seeds),

percutaneous; each additional lesion, including mammographic guidance
4.74

76.
Στερεοτακτική εντόπιση και αφαίρεση βλάβης

μαστού
Excision of breast lesion identified by preoperative placement of radiological marker, open; single

lesion
15.68

77.

Ακτινογραφίες Στερνοκλειδικών αρθρώσεων 

Ετερόπλευρα

Ακτινογραφίες Στερνοκλειδικών αρθρώσεων ΑΜΦΩ

Radiologic examination; sternoclavicular joint or joints, minimum of 3 views 2.51

78. Ακτινογραφίες Στέρνου Radiologic examination; sternum, minimum of 2 views 2.51

79.
Ακτινογραφίες Στομάχου - λεπτού εντέρου με διπλό 

σκιαγραφικό

Radiological examination, gastrointestinal tract, upper, air contrast, with specific high density barium, 

effervescent agent, with or without glucagon; with small intestine follow-through 5.01

80.
Συμπληρωματικές καθυστερημένες λήψεις

Πυελογραφίας
Urography, infusion, drip technique and/or bolus technique; with nephrotomography

7.18

81. Ακτινογραφία Υποφύσεως (Τουρκικού εφιππίου) Radiologic examination, sella turcica 2.51

82. Υστεροσαλπιγγογραφία Hysterosalpingography, radiological supervision and interpretation 8.00

83.
Φάρυγγα ακτινογραφία με ακτινοσκόπηση

Ακτινογραφία Φάρυγγος - Λάρυγγος μαλακών μορίων
Radiologic examination; pharynx and/or cervical esophagus 7.11

84.
Ακτινογραφία Ωμοπλάτης

Ακτινογραφία Ωμοπλάτης αξονική προβολή
Radiologic examination; scapula, complete 2.51

85. Ακτινογραφία Ωμου F ΜΟΝΟ ετερόπλευρα Radiologic examination, shoulder; 1 view 2.51

86.
Ακτινογραφία Ωμου F/P ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ

Ακτινογραφίες Ωμων ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ
Radiologic examination, shoulder; complete, minimum of 2 views

2.51

73.
Ακτιονγραφίες Σπονδυλικής Στήλης Οστικός

Έλεγχος

74. Στερεοτακτική εντόπιση αλλοίωσης μαστού με σύρμα

75.
Εντόπιση με συρμάτινο οδηγό μη ψηλαφητής βλάβης 

μαστού
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87.

Υπερηχογράφημα αρθρώσεων αγκώνος 

Υπερηχογράφημα Αχιλλείου τένοντος Υπερηχογράφημα 

Γλουτού Υπερηχογράφημα Γόνατος Υπερηχογράφημα 

καρπού άρθρωσης

Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων (όχι αγγείων) 

Υπερηχογράφημα Μηρού

Μυοσκελετικό υπερηχογράφημα άλλων περιοχών μη 

καθορισμένων

Υπερηχογράφημα ποδοκνημικής άρθρωσης ή άκρου 

ποδός Χ

Ultrasound, extremity, nonvascular, real-time with image documentation; limited, anatomic specific 4.53

88.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο Triplex Άνω άκρου

Αρτηριακό (ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ)
Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study

3.54

89.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο Triplex Άνω άκρου

αρτηριακό (ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ)
Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

5.01

90.

Υπερηχογράφημα έγχρωμο Triplex

Άνω άκρου Φλεβικό (ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ)

Υπερηχογράφημα triplex Κάτω άκρων φλεβικό

Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; complete bilateral 

study
7.00

91.

Υπερηχογράφημα έγχρωμο Triplex Άνω άκρου Φλεβικό 

(ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ)

Υπερηχογράφημα Κάτω άκρου φλεβικό Triplex 

Ετερόπλευρο

Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; unilateral or limited 

study
3.44

92.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο Triplex Αορτής και

Λαγονίων Αρτηριών
Duplex scan of aorta, inferior vena cava, iliac vasculature, or bypass grafts; complete study

3.52

93.

Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Αορτής και Λαγονίων 

Αρτηριών έγχρωμο Triplex: αορτής μόνο

Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Λαγονίων Αρτηριών

Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Κάτω κοίλης φλέβας 

και λαγονίων φλεβών

Duplex scan of aorta, inferior vena cava, iliac vasculature, or bypass grafts; unilateral or limited study 3.44

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
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94.

Βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση

Βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση: με core-

biopsy μαλακών μορίων

Βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση: με core-

biopsy μαστού/μασχάλης

Βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση: με core-

biopsy προστάτη

Ultrasonic guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging 

supervision and interpretation
1.70

95.
Βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με

υπερήχους: με FNA (διά λεπτής βελόνας)
Fine needle aspiration; with imaging guidance

4.00

96.

Υπερηχογράφημα Βουβωνικής περιοχής 

Υπερηχογράφημα Μήτρας Υπερηχογράφημα Πυέλου 

άρρενος

Υπερηχογράφημα Πυέλου Θήλεος

Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; complete 4.53

97. Διοισοφάγιο υπερηχογράφημα

Echocardiography, transesophageal, real-time with image documentation (2D) (with or without M- mode 

recording); including probe placement, image acquisition, interpretation and report 14.17

98. Υπερηχογράφημα Εγκεφάλου

Echoencephalography, real time with image documentation (gray scale) (for determination of ventricular size, 

delineation of cerebral contents, and detection of fluid masses or other intracranial abnormalities), including A-

mode encephalography as secondary component where indicated
3.51

99. Εγκυμοσύνη 1ου τριμήνου α' επιπέδου 

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation, first trimester 

(< 14 weeks 0 days), transabdominal approach; single or first gestation 5.49

100.
Εγκυμοσύνη 1ου τριμήνου κάθε επιπλέον κύημα

 ADD ONE TO 76801

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation,

first trimester (< 14 weeks 0 days), transabdominal approach; each additional gestation (List separately in 

addition to code for primary procedure)
1.85

101. Εγκυμοσύνη 2ου τριμήνου κάθε επιπλέον κύημα 

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation,after first 

trimester (> or = 14 weeks 0 days), transabdominal approach; each additional gestation (List separately in 

addition to code for primary procedure)
6.51

102.
Εγκυμοσύνη 2ου τριμήνου μετρήσεις β' επιπέδου

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation plus

detailed fetal anatomic examination, transabdominal approach; each additional gestation (List separately in 

addition to code for primary procedure)
6.51
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103.

Εγκυμοσύνη 2ου τριμήνου Περιορισμένο επανέλεγχος 

Εγκυμοσύνη έλεγχος αριθμού εμβρύων εκτίμηση 

θέσεως 

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, limited (eg, fetal heart beat, placental 

location, fetal position and/or qualitative amniotic fluid volume), 1 or more fetuses
3.52

104. Εγκυμοσύνη Μετρήσεις για έλεγχο ανάπτυξης κυήματος 
Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, first trimester fetal nuchal translucency 

measurement, transabdominal or transvaginal approach; single or first gestation 3.48

Fetal biophysical profile; with non-stress testing 6.51

Fetal biophysical profile; without non-stress testing 3.57

106.
Υπερηχογράφημα Επινεφριδίων

Υπερηχογράφημα Παραορτικών λεμφαδένων
Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; limited 3.47

107.
Υπερηχογράφημα Εγκολεασμού νεογνού 

Υπερηχογράφημα Κοιλίας
Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete 4.80

108.

Υπερηχογράφημα Ηπατος Υπερηχογράφημα 

Παγκρέατος

Υπερηχογράφημα Πυλωρική στένωση νεογνού 

Υπερηχογράφημα Σπληνός

Υπερηχογράφημα Υποχονδρίου Αριστερού 

Υπερηχογράφημα Υποχονδρίου Δεξιού

Υπερηχογράφημα Χοληδόδου κύστεως, χοληφόρων

Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; limited (eg, single organ, quadrant, follow-up) 3.50

109.

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Υπερηχογράφημα 

Παρωτίδων Αδένων Υπερηχογράφημα Τραχήλου 

Σύνθετο

Υπερηχογράφημα Υπογναθίων σιελογόνων

αδένων

Ultrasound, soft tissues of head and neck (eg, thyroid, parathyroid, parotid), real time with image documentation 4.80

110.

Υπερηχογράφημα Θωρακικού ή κοιλιακού τοιχώματος

Υπερηχογράφημα Θώρακος μεσοθωρακίου μαλακών 

μορίων

Ultrasound, chest (includes mediastinum), real time with image documentation 3.47

Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; dynamic (requiring physician

manipulation)
5.49

Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; complete
3.55

Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; limited, static (not requiring physician

manipulation)
1.95

105.
Εγκυμοσύνη Μετρήσεις 3ου τριμήνου βιοφυσικού

προφίλ  

111.

Υπερηχογράφημα Ισχίων - Νεφρών - Εγκεφάλου 

νεογνού

Υπερηχογράφημα Ισχίων  νεογνού Υπερηχογράφημα 

Νεφρών - κύστεως
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112.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Καρωτίδων

και σπονδυλικών αρτηριών
Duplex scan of extracranial arteries; complete bilateral study

3.55

113.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Κάτω άκρου

αρτηριακό αμφοτερόπλευρο
Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study

7.04

114.
Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Κάτω άκρου

αρτηριακό ετερόπλευρο
Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

3.42

Υπερηχογράφημα Κάτω άκρου μαλακών μορίων (όχι 

αγγείων)

Υπερηχογράφημα Ώμου ή άνω άκρου

Ultrasound, extremity, nonvascular, real-time with image documentation; complete 3.52

Abdomen-aorta Ultrasound, retroperitoneal (eg, renal, aorta, nodes), real time with image documentation; limited 4.53

Uterus-Ovaries ( pelvic non OB)

Pelvis
Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; complete 3.53

Transplanted kidney Ultrasound, transplanted kidney, real time and duplex Doppler with image documentation 4.47

Transvaginal Ultrasound, transvaginal 3.55

Scrotal Ultrasound, scrotum and contents 3.50

Orbit
Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan and quantitative A-scan performed during the same

patient encounter
4.23

Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Κιρσοκήλης

Υπερηχογράφημα έγχρωμο triplex Νεφρικών αρτηριών

Υπερηχογράφημα Πυλαίας υπέρτασης έγχρωμο Doppler 

αγγείων

Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, scrotal contents and/or retroperitoneal 

organs; limited study
3.57

A-V fistula scan
Duplex scan of hemodialysis access (including arterial inflow, body of access and venous outflow)

3.40

Ultrasound, breast, unilateral, real time with image documentation, including axilla when performed;

complete 3.55

Ultrasound, breast, unilateral, real time with image documentation, including axilla when performed;

limited 1.96

118.
Ομφαλικής αρτηρίας μετρήσεις αιματικής ροής

doppler
Doppler velocimetry, fetal; umbilical artery

3.44

119. Υπερηχογράφημα Όρχεων Ultrasound, scrotum and contents 5.01

115.

116.

117.
Υπερηχογράφημα Μαστού ετερόπλευρα

Υπερηχογράφημα Μαστών Αμφοτερόπλευρα
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120.

Υπερηχογράφημα Ουροδόχου κύστης προ και μετά 

ούρησης

Υπερηχογράφημα Προστάτου διακοιλιακά 

Υπερηχογράφημα Ωοθηκών διακοιλιακά

Υπερηχογράφημα Ωοθηλακίων ανά συνεδρία 

διακοιλιακά

Ωοθηλακίων παρακολούθηση-ωρίμανση διακοιλιακά

Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; limited or follow-up (eg, for follicles) 3.43

Ophthalmic ultrasound, diagnostic; corneal pachymetry, unilateral or bilateral (determination of

corneal thickness) 0.56

Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan and quantitative A-scan performed during the same

patient encounter
4.23

Ophthalmic ultrasound, diagnostic; quantitative A-scan only 3.84

122. Υπερηχογράφημα Προστάτου διορθικό Ultrasound transrectal 6.03

123.

Υπερηχογράφημα έγχρωμο Doppler Σπλαχνικών 

αρτηριών

Υπερηχογράφημα έγχρωμο Doppler Σπλαχνικών 

φλεβών

Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, scrotal contents and/or retroperitoneal 

organs; complete study
10.03

124.
Υπερηχογράφημα Σπονδυλικής στήλης

εντοπισμένο
Ultrasound, spinal canal and contents

3.70

125.

Υπερηχογράφημα Ωοθηκών ενδοκολπικά

Υπερηχογράφημα Ωοθηλακίων ανά συνεδρία 

ενδοκολπικά

Υπερηχογράφημα Ωοθηλακίων παρακολούθηση- 

ωρίμανση ενδοκολπικά

Υπερηχογράφημα Πυέλου κολπικό

Ultrasound, transvaginal 3.55

121.
Υπερηχογράφημα Οφθαλμών Αμφοτερόπλευρα 

Υπερηχογράφημα Οφθαλμών Ετερόπλευρα
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126.

Αξονική τομογραφία Ακρων (κάθε άκρο χωριστά) Κάτω 

άκρο αριστερό

Αξονική τομογραφία Ακρων (κάθε άκρο χωριστά) Κάτω 

άκρο δεξί

HR Αξονική τομογραφία Γόνατος HR Αξονική 

τομογραφία Ισχίου

Αξονική τομογραφία Κάτω άκρου χωρίς σκιαγραφικό

HR Αξονική τομογραφία Ποδός άκρου

Computed tomography, lower extremity; without contrast material 3.66

127.

Αξονική τομογραφία Αορτής θωρακικής αγγειογραφία

Αγγειογραφία Πνευμονικής αρτηρίας CT

Αξονική Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών και 

φλεβών

Computed tomographic angiography, chest (noncoronary), with contrast material(s), including noncontrast 

images, if performed, and image postprocessing
7.67

Αγγειογραφία CTA Αορτής κοιλιακής

Αγγειογραφία CTA Νεφρικών αρτηριών CT 

αγγειογραφία Παγκρέατος

Computed tomographic angiography, abdomen, with contrast material(s), including noncontrast images, if 

performed, and image postprocessing
7.65

CTPA Abdomen+ peripheral

Computed tomographic angiography, abdominal aorta and bilateral iliofemoral lower extremity

runoff, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing
7.83

129.
Αξονική τομογραφία Αυχενικής ΜΣΣ Χωρίς

Σκιαγραφικό
Computed tomography, cervical spine; without contrast material

3.68

130.

Αξονική Γνάθου για ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Αξονική τομογραφία Γνάθου χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Ιγμορείων Χωρίς σκιαγραφικό

Κρανίου προσωπικού CT χωρίς σκιαγραφικό

Computed tomography, maxillofacial area; without contrast material 3.61

ΑΞΟΝΙΚΕΣ

128.
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131.

Αξονική τομογραφία Γνάθου με σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Ιγμορείων Με σκιαγραφικό 

Κρανίου προσωπικού CT με σκιαγραφικό

Computed tomography, maxillofacial area; with contrast material(s) 7.41

132. Αξονική τομογραφία Εγκεφάλου με σκιαγραφικό Computed tomography, head or brain; with contrast material(s) 7.42

133.
Αξονική τομογραφία Εγκεφάλου χωρίς και με

σκιαγραφικό
Computed tomography, head or brain; without contrast material, followed by contrast material(s)

and further sections
7.47

134.
Αξονική τομογραφία Επινεφριδίων με σκιαγραφικό 

Αξονική τομογραφία άνω Κοιλίας  με σκιαγραφικό
Computed tomography, abdomen; with contrast material(s) 7.48

135.

Αξονική τομογραφία Επινεφριδίων χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Κοιλίας άνω χωρίς σκιαγραφικό

Τομογραφία νεφρών

Computed tomography, abdomen; without contrast material 3.73

136.

Αξονική τομογραφία Εσω ωτός με σκιαγραφικό CT με 

σκιαγραφικό Οπισθίου Κρανιακού βόθρου Αξονική 

τομογραφία με σκιαγραφικό Μαστοειδών CT με 

σκιαγραφικό Οφθαλμών

CT με σκιαγραφικό Υπόφυσης

Computed tomography, orbit, sella, or posterior fossa or outer, middle, or inner ear; with contrast material(s) 7.52

137.

Αξονική τομογραφία Εσω ωτός χωρίς σκιαγραφικό

CT χωρίς σκιαγραφικό Οπισθίου Κρανιακού βόθρου

Αξονική τομογραφία Μαστοειδών χωρίς σκιαγραφικό

CT Οφθαλμών χωρίς σκιαγραφικό CT Υπόφυσης χωρίς 

σκιαγραφικό

Computed tomography, orbit, sella, or posterior fossa or outer, middle, or inner ear; without contrast material 3.76

138.
Αξονική τομογραφία Θωρακικής ΜΣΣ  χωρίς

σκιαγραφικό
Computed tomography, thoracic spine; without contrast material

3.66

139.
Αξονική τομογραφία Θωρακικής ΜΣΣ με

σκιαγραφικό
Computed tomography, thoracic spine; with contrast material

7.46
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Αξονική τομογραφία Θώρακος - Κοιλίας - Λεκάνης Χωρίς 

σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Θώρακος  (high resolution)

Computed tomography, thorax; without contrast material

3.72

140.
Αξονική τομογραφία Θώρακος χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Κοιλίας Πυέλου χωρίς σκιαγραφικό
Computed tomography, abdomen and pelvis; without contrast material 7.43

141. Αξονική τομογραφία Θώρακος  με σκιαγραφικό Computed tomography, thorax; with contrast material(s) 7.46

Computed tomography, thorax; without contrast material, followed by contrast material(s) and further sections
7.52

Computed tomography, abdomen and pelvis; without contrast material in 1 or both body regions, followed by 

contrast material(s) and further sections in 1 or both body regions
7.73

143.
Αξονική τομογραφία Ιγμορείων  χωρίς και με

σκιαγραφικό

Computed tomography, maxillofacial area; without contrast material, followed by contrast material(s)

and further sections 7.47

144.
Αξονική τομογραφία Κοιλίας -Πυέλου με

σκιαγραφικό
Computed tomography, abdomen and pelvis; with contrast material(s)

7.69

145.
Αξονική τομογραφία Οσφυϊκής ΜΣΣ χωρίς

σκιαγραφικό
Computed tomography, lumbar spine; without contrast material

3.66

146. Περιορισμένη ή τοπική επανεξέταση με CT Computed tomography, limited or localized follow-up study 2.07

147. Αξονική τομογραφία Πυέλου με σκιαγραφικό Computed tomography, pelvis; with contrast material(s) 7.44

148. Αξονική τομογραφία Πυέλου χωρίς σκιαγραφικό Computed tomography, pelvis; without contrast material 3.69

149. Στερεοτακτική εντόπιση με αξονική τομογραφία Computed tomography guidance for stereotactic localization 6.41

150. CT Τραχήλου με σκιαγραφικό Computed tomography, soft tissue neck; with contrast material(s) 7.51

151. CT Τραχήλου χωρίς σκιαγραφικό Computed tomography, soft tissue neck; without contrast material 3.77

142.

Αξονική τομογραφία Θώρακος κοιλίας - Λεκάνης Με και 

Χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία Κοιλίας- Πυέλου χωρίς και με 

σκιαγραφικό
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Computed tomography, upper extremity; without contrast material 3.66

3D rendering with interpretation and reporting of computed tomography, magnetic resonance imaging, 

ultrasound, or other tomographic modality; requiring image postprocessing on an independent workstation 2.01

Computed tomography, head or brain; without contrast material 3.59

Computed tomographic (CT) colonography, diagnostic, including image postprocessing; without contrast 

material 4.17

Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, when performed; with computer- assisted, 

image-guided navigation (List separately in addition to code for primary procedure[s]) 39.91

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, brain (including brain stem); without contrast material 7.35

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, abdomen; without contrast material(s), followed by with contrast 

material(s) and further sequences 13.45

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, pelvis; without contrast material(s), followed by contrast material(s) 

and further sequences
13.45

Computed tomography, upper extremity; with contrast material(s) 7.44

Computed tomography, lower extremity; with contrast material(s) 7.01

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of upper extremity; with contrast material(s) 19.51

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of lower extremity; with contrast material(s) 19.51

Ωμου αξονική τομογραφία 3D

Ωμου αξονική τομογραφία

Ακρων αξονική τομογραφία (κάθε άκρο χωριστά) Άνω 

άκρο αριστερό

Ακρων αξονική τομογραφία (κάθε άκρο χωριστά) Άνω 

άκρο δεξί

Καρπού αξονική τομογραφία HR Εγκεφάλου MRI Χωρίς 

σκιαγραφικό Τομογραφία Άνω άκρου

Υπόφυση MRI χωρίς σκιαγραφικό Μαγνητική 

Εντερογραφία  Κρανίου 3D αξονική τομογραφία

Εγκεφάλου αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Κρανιακού βόθρου οπίσθιου MRI χωρίς σκιαγραφικό

Εσω ωτός μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Τρισδιάστατη CT απεικόνιση και έκθεση

152.

Τρισδιάστατη απεικόνιση οστικών μορίων (3D) αξονική 

τομογραφία

Κρανίου Αξονική

Αξονική Εικονικές (virtual) ενδοσκοπήσεις 

(κολονοσκόπηση, βρογχοσκόπηση)

Volumetry εγκεφάλου Mαγνητική κολονογραφία

153.

Αξονική Αρθρογραφία μικρών αρθρώσεων Αξονική 

αρθρογραφία γόνατος

Αξονική Αρθρογραφία ώμου Αξονική Αρθρογραφία 

ισχίου Αξονική Αρθρογραφία καρπού

Κάτω άκρου αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό
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Computed tomography, heart, without contrast material, with quantitative evaluation of coronary

calcium
1.93

Computed tomographic angiography, heart, coronary arteries and bypass grafts (when present), with contrast 

material, including 3D image postprocessing (including evaluation of cardiac structure and morphology, 

assessment of cardiac function, and evaluation of venous structures, if performed)
7.84

Computed tomographic angiography, head, with contrast material(s), including noncontrast images,

if performed, and image postprocessing
7.64

Computed tomographic angiography, neck, with contrast material(s), including noncontrast images,

if performed, and image postprocessing
7.64

156.

Αξονική Αγγειογραφία αορτής, σπληνοπυλαίου άξονα 

κ.λπ

Αξονική Φλεβογραφία άνω και κάτω κοίλης φλέβας

Computed tomographic angiography, abdomen and pelvis, with contrast material(s), including noncontrast 

images, if performed, and image postprocessing
7.77

Computed tomographic angiography, upper extremity, with contrast material(s), including noncontrast images, if 

performed, and image postprocessing
7.64

Computed tomographic angiography, lower extremity, with contrast material(s), including noncontrast images, if 

performed, and image postprocessing
7.67

Computed tomography, cervical spine; with contrast material 13.10

Computed tomography, lumbar spine; with contrast material 13.10

159.
CT  cisternography με σκιαγραφικό στο

υπαραχνοειδή χώρο
Cerebrospinal fluid flow, imaging (not including introduction of material); cisternography

12.77

Computed tomography, pelvis; without contrast material, followed by contrast material(s) and further

sections 7.46

Computed tomography, abdomen; without contrast material, followed by contrast material(s) and

further sections 7.53

154.
Αξονική στεφανιογραφία (με calcium score) Αξονική 

στεφανιογραφία

155. Αξονική Αγγειογραφία εγκεφάλου, καρωτίδων

157.

Αξονική Αγγειογραφία άνω και κάτω άκρων

Αξονική Φλεβογραφία άνω και κάτω άκρων Κάτω άκρου 

αγγειογραφία CTA

158.

Αξονική μυελογραφία

Αυχενικής ΜΣΣ αξονική τομογραφία Με Σκιαγραφικό

Οσφυϊκής ΜΣΣ αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό

160.
Αξονική Πυελογραφία

Ηπατος αξονική τομογραφία 3 φάσεων
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Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), 

radiological supervision and interpretation
3.53

Biopsy, bone, trocar, or needle; superficial (eg, ilium, sternum, spinous process, ribs) 4.77

Image-guided fluid collection drainage by catheter (eg, abscess, hematoma, seroma, lymphocele, cyst); visceral 

(eg, kidney, liver, spleen, lung/mediastinum), percutaneous
22.96

163. Εξέταση οστεοπόρωσης  με Αξονική τομογραφία
Computed tomography, bone mineral density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg, hips, pelvis,spine)

1.81

164.

Αγκώνος MRI Χωρίς σκιαγραφικό

Ωμου MRI χωρίς σκιαγραφικό

Καρπού μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of upper extremity; without contrast material(s) 7.29

165.

Άκρας χειρός MRI Με σκιαγραφικό

Αντιβραχίου μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Βραχιονίου Οστού μαγνητική τομογραφία με 

σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, upper extremity, other than joint; with contrast material(s) 13.25

166.

Άκρας χειρός χωρίς MRI με σκιαγραφικό

Αντιβραχίου μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Βραχιονίου οστού μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, upper extremity, other than joint; without contrast material(s) 7.30

167.

Άκρου ποδός μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Κάτω άκρου MRI εκτός αθρώσεων με σκιαγραφικό

Κνήμης και περόνης μαγνητική τομογραφία με 

σκιαγραφικό (εκτός αρθρώσεων)

Μηριαίου οστού MRI με σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, lower extremity other than joint; with contrast material(s) 7.60

162.

Σπονδυλοπλαστική με ακτινολογικό έλεγχο  και με 

αξονική τομογραφία

Τοποθέτηση τσιμέντου σε οστεολυτικές βλάβες με ΑΤ

Βιοψία οστών με Αξονική τομογραφία

Παροχετεύσεις συλλογών στον θώρακα και την κοιλιά

Βιοψία με τοποθέτηση βελόνας με Αξονική Τομογραφία

Βιοψία με τοποθέτηση βελόνας με Αξονική Τομογραφία

Εγχύσεις αναλγητικών-αντιφλεγμονωδών υπό αξονικό 

τομογράφο

MRI
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168.

Άκρου ποδός μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Κάτω άκρου εκτός αρθρώσεων MRI χωρίς σκιαγραφικό

Κνήμης και περόνης μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Μηριαίου οστού MRI χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, lower extremity other than joint; without contrast material(s) 7.30

169.
Άνω άκρου μαγνητική αγγειογραφία με σκιαγραφικό

Άνω άκρου μαγνητική αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό
Magnetic resonance angiography, upper extremity, with or without contrast material(s) 7.61

170.

Βραχιονίου πλέγματος μαγνητική τομογραφία με 

σκιαγραφικό

Θύμος αδένας μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Θώρακος μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, chest (eg, for evaluation of hilar and mediastinal lymphadenopathy); 

with contrast material(s)
19.53

171.

Βραχιονίου πλέγματος μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Θώρακος μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Θύμος αδένας μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, chest (eg, for evaluation of hilar and mediastinal lymphadenopathy); 

without contrast material(s)
7.34

172.

Γόνατος μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Ποδοκνημικής MRI χωρίς σκιαγραφικό

Ισχίου μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of lower extremity; without contrast material 7.29

173.
Εγκεφάλου μαγνητική Αγγειογραφία με

Σκιαγραφικό
Magnetic resonance angiography, head; with contrast material(s)

7.44

Εγκεφάλου μαγνητική αγγιογραφία χωρίς

σκιαγραφικό

Magnetic resonance angiography, head; without contrast material(s)
7.23

MRI BRAIN WO+W CO

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, brain (including brain stem); without contrast material,

followed by contrast material(s) and further sequences 13.47

MRI FACE

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, orbit, face, and/or neck; without contrast material(s),

followed by contrast material(s) and further sequences 13.42

174.
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175.

Εγκεφάλου μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό Εσω 

ωτός μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό Κρανιακού 

βόθρου Οπισθίου MRI με σκιαγραφικό Υπόφυση MRI με 

σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, brain (including brain stem); with contrast material(s) 7.66

176.

Θυροειδούς μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Τραχήλου MRI με σκιαγραφικό

Φάρυγγος μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό 

Λάρυγγος μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό 

Οφθαλμικών κόγχων MRI με σκιαγραφικό 

Παραρρινικών κοιλοτήτων MRI με σκιαγραφικό 

Οφθαλμών MRI με σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, orbit, face, and/or neck; with contrast material(s) 13.24

177.

Θυροειδούς μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Λάρυγγος μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Οφθαλμικών κόγχων MRI χωρίς σκιαγραφικό 

Παραρρινικών κοιλοτήτων MRI χωρίς σκιαγραφικό 

Οφθαλμών MRI χωρίς σκιαγραφικό

Τραχήλου MRI χωρίς σκιαγραφικό

Φάρυγγος MRI χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, orbit, face, and/or neck; without contrast material(s) 7.29

178.

Θώρακος αγγειογραφία (MRA) χωρίς σκιαγραφικό 

(εκτός καρδίας)

Θώρακος αγγειογραφία (MRA) με σκιαγραφικό (εκτός 

καρδίας)

Magnetic resonance angiography, chest (excluding myocardium), with or without contrast material(s) 13.30

179. Θώρακος αγγειογραφία χωρίς και με σκιαγραφικό
Magnetic resonance (eg, proton) imaging, chest (eg, for evaluation of hilar and mediastinal

lymphadenopathy); without contrast material(s), followed by contrast material(s) and further sequences 13.47

180. Καρωτίδων αγγειογραφία CTA
Magnetic resonance angiography, neck; without contrast material(s), followed by contrast

material(s) and further sequences
13.30

181.

Κροταφογναθικών αρθρώσεων μαγνητική τμογραφία 

Χωρις σκιαγραφικό

Κροταφογναθικών αρθρώσεων μαγνητική τομογραφία 

ΜΕ σκιαγραφικό

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, temporomandibular joint(s) 7.32
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Μαστού MRI χωρίς σκιαγραφικό

Μαστού μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό 

Μαγνητική Μαστογραφία

Magnetic resonance imaging, breast, without and/or with contrast material(s); unilateral 13.25

MRI Breast wo+ w co Magnetic resonance imaging, breast, without and/or with contrast material(s); bilateral 13.25

Diagnistic mammogram unilateral
Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; unilateral

3.83

Diagnostic mammogram bilateral
Diagnostic mammography, including computer-aided detection (CAD) when performed; bilateral

4.84

Screening mammogram
Screening mammography, bilateral (2-view study of each breast), including computer-aided

detection (CAD) when performed
3.90

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, abdomen; with contrast material(s) 13.29

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, pelvis; with contrast material(s) 13.28

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, abdomen; without contrast material(s) 7.34

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, pelvis; without contrast material(s) 7.34

Περιφερικών αγγείων MRA με και χωρίς σκιαγραφικό

Αορτής μαγνητική αγγειογραφία με σκιαγραφικό

Αορτής μαγνητική αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Κάτω άκρου αγγειογραφία (MRA) χωρίς σκιαγραφικό

182.

183.

Ουρογραφία MRI με σκιαγραφικό

Νεφρών και επινεφριδίων MRI με σκιαγραφικό 

Πάγκρεας MRI με σκιαγραφικό

Ηπατος και χοληφόρων Μαγνητική Τομογραφία με 

σκιαγραφικό

Κοιλίας μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό Πυέλου 

άρρενος MRI με σκιαγραφικό

184.

Ουρογραφία MRI χωρίς σκιαγραφικό

Νεφρών και επινεφριδίων MRI χωρίς σκιαγραφικό

Ηπατος και χολοφόρων Μαγνητική Τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Κοιλίας μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό 

Πυέλου άρρενος MRI χωρίς σκιαγραφικό Πάγκρεας MRI 

χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance angiography, lower extremity, with or without contrast material(s)185. 13.29
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Ηπατικών και πηλαίας φλέβας MRA ΜΕ σκιαγραφικό

Ηπατικών και πληαίας φλέβας MRA Χωρίς σκιαγραφικό

Κοιλίας αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό Κοιλίας 

μαγνητική αγγειογραφία με σκιαγραφικό Νεφρικών 

αγγείων MRI με σκιαγραφικό Νεφρικών αγγείων MRI 

χωρίς σκιαγραφικό

Magnetic resonance angiography, abdomen, with or without contrast material(s) 13.29

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, cervical; with contrast material(s)

13.31

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, thoracic; with contrast material(s)

13.30

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, lumbar; with contrast material(s)
13.30

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, cervical; without contrast material
7.35

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, thoracic; without contrast material
7.35

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, lumbar; without contrast material

7.35

Magnetic resonance angiography, pelvis, with or without contrast material(s) 13.28

186.

Σπονδυλικής στήλης MRI με σκιαγραφικό

Μαγνητική μυελογραφία με σκιαγραφικό

Οσφυϊκής ΜΣΣ μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Αυχενικής ΜΣΣ μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό

Θωρακικής ΜΣΣ Μαγνητική Τομογραφία με 

σκιαγραφικό

187.

Σπονδυλικής στήλης MRI χωρίς σκιαγραφικό

Mαγνητικήμυελογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Οσφυϊκής ΜΣΣ μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Αυχενικής ΜΣΣ μαγνητική τομογραφία χωρίς 

σκιαγραφικό

Θωρακικής ΜΣΣ Μαγνητική Τομογραφία Χωρίς 

σκιαγραφικό
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188.
Τοποθέτηση βελόνας μαγνητική τομογραφία για βιοψία

Bιοψία με μαγνητική τομογραφία

Magnetic resonance guidance for needle placement (eg, for biopsy, needle aspiration, injection, or placement of 

localization device) radiological supervision and interpretation 11.06

189.
Τραχήλου μαγνητική αγγειογραφία  χωρίς

σκιαγραφικό
Magnetic resonance angiography, neck; without contrast material(s)

7.24

190.
Τραχήλου μαγνητική αγγειογραφία με

σκιαγραφικό
Magnetic resonance angiography, neck; with contrast material(s)

7.55

Injection procedure for shoulder arthrography or enhanced CT/MRI shoulder arthrography 3.70

Injection procedure for elbow arthrography 4.47

Injection procedure for wrist arthrography 4.59

Injection procedure for hip arthrography; without anesthesia 5.33

Injection procedure for knee arthrography 4.41

Injection procedure for ankle arthrography 4.78

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of upper extremity; with contrast material(s)
19.51

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of lower extremity; with contrast material(s)
19.51

192.
Μαγνητική καρδίας για βιωσιμότητα  μυοκαρδίου

Μαγνητική καρδίας  (μελέτη βαλβίδων)

Cardiac magnetic resonance imaging for morphology and function without contrast material(s), followed by 

contrast material(s) and further sequences; 13.56

193.

Mαγνητική εγκεφάλου με perfusion

Μαγνητική εγκεφάλου Diffusion Tensor imaging 

Μαγνητική εγκεφάλου fractional anisotropy

Μαγνητική λιθοειδούς οστού με non echo planar 

diffusion

Magnetic resonance (eg, proton) imaging, brain (including brain stem); without contrast material, followed by 

contrast material(s) and further sequences
13.47

191.

Μαγνητική  αρθρογραφία με ενδοαρθρική έγχυση 

σκιαγραφικής ουσίας

Ποδοκνημικής MRI με σκιαγραφικό Αγκώνος MRI Mε 

σκιαγραφικό Ωμου MRI με σκιαγραφικό

Γόνατος μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό Ισχίου 

μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό Καρπού 

μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό
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194. Μαγνητική εγκεφάλου functional

Magnetic resonance imaging, brain, functional MRI; including test selection and administration of

repetitive body part movement and/or visual stimulation, not requiring physician or psychologist administration
12.74

195.
Σπεκτροσκοπία εγκεφάλου

Σπεκτροσκοπία  προστάτου
Magnetic resonance spectroscopy 12.72

196.
Μαγνητική καρδίας comprehensive

Μαγνητική καρδίας ( λειτουργική μελέτη )
Cardiac magnetic resonance imaging for morphology and function without contrast material; 7.63

197. Οστεοπυκνομετρία Kαρπού
Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone density study, 1 or more sites; appendicular

skeleton (peripheral) (eg, radius, wrist, heel)
1.77

Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg,

hips, pelvis, spine), including vertebral fracture assessment 3.38

Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone density study, 1 or more sites; axial skeleton (eg,

hips, pelvis, spine) 3.34

DEXAN SCAN

198. Οστεοπυκνομετρία Οσφυϊκής και Ισχίου
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