
CPT Code Group (EN) CPT Long Description (EN) CPT Long Description (GR) Weight

99201 Consultation

Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which 

requires these 3 key components: A problem focused history; A problem focused 

examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of 

care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are 

provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's 

needs. Usually, the presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 10 minutes are 

spent face-to-face with the patient and/or family.

1,25

99202 Consultation

Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which 

requires these 3 key components: An expanded problem focused history; An expanded 

problem focused examination; Straightforward medical decision making. Counseling and/or 

coordination of care with other physicians, other qualified health care professionals, or 

agencies are provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or 

family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of low to moderate severity. Typically, 

20 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family.

2,10

99203 Consultation

Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which 

requires these 3 key components: A detailed history; A detailed examination; Medical 

decision making of low complexity. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are of moderate severity. Typically, 30 minutes are spent face-to-face 

with the patient and/or family.

3,05
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99204 Consultation

Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which 

requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; 

Medical decision making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care 

with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided 

consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. 

Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 45 minutes 

are spent face-to-face with the patient and/or family.

4,65

99205 Consultation

Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which 

requires these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; 

Medical decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with 

other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided 

consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. 

Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes 

are spent face-to-face with the patient and/or family.

6,85

99441
Follow-up 

consultation

Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care 

professional who may report evaluation and management services provided to an 

established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided 

within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 

hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical discussion

Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία 

υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε 

υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που 

παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ 

εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 5-10 λεπτά ιατρικής 

συζήτησης

1,20

99442
Follow-up 

consultation

Telephone evaluation and management service by a physician or other qualified health care 

professional who may report evaluation and management services provided to an 

established patient, parent, or guardian not originating from a related E/M service provided 

within the previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 24 

hours or soonest available appointment; 11-20 minutes of medical discussion

Τηλεφωνική αξιολόγηση και διαχείριση από γιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία 

υγείας που μπορεί να αναφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης που παρέχονται σε 

υφιστάμενο ασθενή, γονέα ή κηδεμόνα που δεν προέρχεται από σχετική υπηρεσία Α/Δ που 

παρέχεται εντός των προηγούμενων 7 ημερών ούτε οδηγεί σε Υπηρεσία ή διαδικασία Α/Δ 

εντός των επόμενων 24 ωρών ή το συντομότερο διαθέσιμο ραντεβού. 11-20 λεπτά ιατρικής 

συζήτησης

2,00
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99241
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A problem focused history; A problem focused examination; and 

Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 15 minutes are spent face-to-face 

with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα ιστορικό εστιασμένο στο πρόβλημα. Μια εξέταση εστιασμένη στο 

πρόβλημα. Λήψη απλών ιατρικών αποφάσεων. Οι ιατρικές συμβουλές και ο 

συντονισμός της παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται 

σύμφωνα με τη φύση του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της 

οικογένειας. Συνήθως, το πρόβλημα περιορίζεται στον ίδιο τον ασθενή και είναι 

ήσσονος σοβαρότητας. Απαιτούνται συνήθως 15 λεπτά με τον ασθενή ή/και την 

οικογένεια.   

2,00

99241-95
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A problem focused history; A problem focused examination; and 

Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are self limited or minor. Typically, 15 minutes are spent face-to-face 

with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα ιστορικό εστιασμένο στο πρόβλημα. Μια εξέταση εστιασμένη στο 

πρόβλημα. Λήψη απλών ιατρικών αποφάσεων. Οι ιατρικές συμβουλές και ο 

συντονισμός της παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται 

σύμφωνα με τη φύση του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της 

οικογένειας. Συνήθως, το πρόβλημα περιορίζεται στον ίδιο τον ασθενή και είναι 

ήσσονος σοβαρότητας. Απαιτούνται συνήθως 15 λεπτά με τον ασθενή ή/και την 

οικογένεια.   

2,00

99242
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused 

examination; and Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination 

of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are 

provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's 

needs. Usually, the presenting problem(s) are of low severity. Typically, 30 minutes are 

spent face-to-face with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα εκτεταμένο ιστορικό εστιασμένο στο πρόβλημα. Μία εκτεταμένη 

εξέταση εστιασμένη στο πρόβλημα. Λήψη απλών ιατρικών αποφάσεων. Οι ιατρικές 

συμβουλές και ο συντονισμός της παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς 

παρέχονται σύμφωνα με τη φύση του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς 

και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το πρόβλημα παρουσιάζει χαμηλή σοβαρότητα. 

Απαιτούνται συνήθως 30 λεπτά με τον ασθενή ή/και την οικογένεια.   

3,80

99242-95
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: An expanded problem focused history; An expanded problem focused 

examination; and Straightforward medical decision making. Counseling and/or coordination 

of care with other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are 

provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's 

needs. Usually, the presenting problem(s) are of low severity. Typically, 30 minutes are 

spent face-to-face with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα εκτεταμένο ιστορικό εστιασμένο στο πρόβλημα. Μία εκτεταμένη 

εξέταση εστιασμένη στο πρόβλημα. Λήψη απλών ιατρικών αποφάσεων. Οι ιατρικές 

συμβουλές και ο συντονισμός της παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς 

παρέχονται σύμφωνα με τη φύση του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς 

και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το πρόβλημα παρουσιάζει χαμηλή σοβαρότητα. 

Απαιτούνται συνήθως 30 λεπτά με τον ασθενή ή/και την οικογένεια.   

3,80
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99243
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A detailed history; A detailed examination; and Medical decision making of 

low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other 

qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of 

the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) 

are of moderate severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient 

and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα λεπτομερές ιστορικό. Μία λεπτομερή εξέταση. Λήψη ιατρικών 

αποφάσεων χαμηλής πολυπλοκότητας. Οι ιατρικές συμβουλές και ο συντονισμός της 

παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται σύμφωνα με τη φύση 

του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το 

πρόβλημα παρουσιάζει μέτρια σοβαρότητα. Απαιτούνται συνήθως 40 λεπτά με τον 

ασθενή ή/και την οικογένεια.   

4,50

99243-95
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A detailed history; A detailed examination; and Medical decision making of 

low complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, other 

qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature of 

the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) 

are of moderate severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient 

and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα λεπτομερές ιστορικό. Μία λεπτομερή εξέταση. Λήψη ιατρικών 

αποφάσεων χαμηλής πολυπλοκότητας. Οι ιατρικές συμβουλές και ο συντονισμός της 

παροχής περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται σύμφωνα με τη φύση 

του προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το 

πρόβλημα παρουσιάζει μέτρια σοβαρότητα. Απαιτούνται συνήθως 40 λεπτά με τον 

ασθενή ή/και την οικογένεια.   

4,50

99244
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A comprehensive history; A comprehensive examination; and Medical decision 

making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-

to-face with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα πλήρες ιστορικό. Μία πλήρης εξέταση. Λήψη ιατρικών αποφάσεων 

μέτριας πολυπλοκότητας. Οι ιατρικές συμβουλές και ο συντονισμός της παροχής 

περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται σύμφωνα με τη φύση του 

προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το 

πρόβλημα παρουσιάζει μέτρια έως υψηλή σοβαρότητα. Απαιτούνται συνήθως 60 

λεπτά με τον ασθενή ή/και την οικογένεια.   

6,85

99244-95
Follow-up 

consultation

Office consultation for a new or established patient, which requires these 3 key 

components: A comprehensive history; A comprehensive examination; and Medical decision 

making of moderate complexity. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-

to-face with the patient and/or family.

Επίσκεψη στο ιατρείο για νέο ή υφιστάμενο ασθενή που απαιτεί αυτά τα 3 βασικά 

στοιχεία:  Ένα πλήρες ιστορικό. Μία πλήρης εξέταση. Λήψη ιατρικών αποφάσεων 

μέτριας πολυπλοκότητας. Οι ιατρικές συμβουλές και ο συντονισμός της παροχής 

περίθαλψης με άλλους παρόχους ή φορείς παρέχονται σύμφωνα με τη φύση του 

προβλήματος και τις ανάγκες του ασθενούς και/ή της οικογένειας. Συνήθως, το 

πρόβλημα παρουσιάζει μέτρια έως υψηλή σοβαρότητα. Απαιτούνται συνήθως 60 

λεπτά με τον ασθενή ή/και την οικογένεια.   

6,85
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90792
Follow-up 

consultation
Psychiatric diagnostic evaluation with medical services 8,00

96112 Activities

Developmental test administration (including assessment of fine and/or gross motor, 

language, cognitive level, social, memory and/or executive functions by standardized 

developmental instruments when performed), by physician or other qualified health care 

professional, with interpretation and report; first hour

5,00

96113 Activities

Developmental test administration (including assessment of fine and/or gross motor, 

language, cognitive level, social, memory and/or executive functions by standardized 

developmental instruments when performed), by physician or other qualified health care 

professional, with interpretation and report; each additional 30 minutes (List separately in 

addition to code for primary procedure)

1,74

97158 Activities

Group adaptive behavior treatment with protocol modification, administered by physician 

or other qualified health care professional, face-to-face with multiple patients, each 15 

minutes

0,75
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