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

88104 Activities Cytopathology, fluids, washings or brushings, except cervical or vaginal; smears with interpretation
Κυτταρολογική εξέταση υγρών επιχρισμάτων, ληφθέντων μέσω έκπλυσης ή βουρτσίσματος, εκτός 

από τραχηλικά ή κολπικά, με ερμηνεία
3.00

88106 Activities
Cytopathology, fluids, washings or brushings, except cervical or vaginal; simple filter method with 

interpretation

Κυτταρολογική εξέταση υγρών επιχρισμάτων, ληφθέντων μέσω έκπλυσης ή βουρτσίσματος, εκτός 

από τραχηλικά ή κολπικά, απλή μέθοδος φίλτρου με ερμηνεία
3.00

88142 Activities
Cytopathology, cervical or vaginal (any reporting system), collected in preservative fluid, automated 

thin layer preparation; manual screening under physician supervision
1.33

88150 Activities Cytopathology, slides, cervical or vaginal; manual screening under physician supervision 0.80

88161 Activities Cytopathology, smears, any other source; preparation, screening and interpretation
Κυτταροπαθολογία, επιχρίσματα, οποιαδήποτε άλλη πηγή, προετοιμασία, δοκιμασία διαλογής 

(screening) και ερμηνεία
3.00

88173 Activities Cytopathology, evaluation of fine needle aspirate; interpretation and report Παθολογοανατομική, εκτίμηση υλικού αναρρόφησης με λεπτή βελόνη, ερμηνεία και έκθεση 3.00

88177 Activities

Cytopathology, evaluation of fine needle aspirate; immediate cytohistologic study to determine 

adequacy for diagnosis, each separate additional evaluation episode, same site (List separately in 

addition to code for primary procedure)

Παθολογοανατομική, εκτίμηση υλικού αναρρόφησης με λεπτή βελόνη, άμεση κυτταρολογική μελέτη 

για τον προσδιορισμό της επάρκειας των δειγμάτων γαι διάγνωση, κάθε ξεχωριστό επιπλέον 

επεισόδιο αξιολόγησης, ίδια τοποθεσία (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της 

κύριας διαδικασίας)

1.00

88302 Activities

Level II - Surgical pathology, gross and microscopic examination Appendix, incidental, Fallopian tube, 

sterilization, Fingers/toes, amputation, traumatic, Foreskin, newborn, Hernia sac, any location, 

Hydrocele sac, Nerve, Skin, plastic repair, Sympathetic ganglion, Testis, castration, Vaginal mucosa, 

incidental, Vas deferens, sterilization

Επίπεδο II - Χειρουργική παθολογική ανατομική, μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση 

περιλαμβάνει: σκωληκοειδή απόφυση, τυχαίο εύρημα, σάλπιγγα, στείρωση, ακρωτηριασμός 

δακτύλων άκρας χειρός/ποδός τραυματικής αιτιολογίας, ακροποσθία νεογέννητου, βλεννοκήλη σε 

διάφορες περιοχές, υδροκήλη, νεύρο, δέρμα, πλαστική αποκατάσταση, συμπαθητικό γάγγλιο, όρχις, 

ευνουχισμός, κολπικό βλεννογόνο, τυχαίο εύρημα, σπερματικός πόρος, στείρωση

3.00

88304 Activities

Level III - Surgical pathology, gross and microscopic examination Abortion, induced, Abscess, Aneurysm 

- arterial/ventricular, Anus, tag, Appendix, other than incidental, Artery, atheromatous plaque, 

Bartholin's gland cyst, Bone fragment(s), other than pathologic fracture, Bursa/synovial cyst, Carpal 

tunnel tissue, Cartilage, shavings, Cholesteatoma, Colon, colostomy stoma, Conjunctiva - 

biopsy/pterygium, Cornea, Diverticulum - esophagus/small intestine, Dupuytren's contracture tissue, 

Femoral head, other than fracture, Fissure/fistula, Foreskin, other than newborn, Gallbladder, 

Ganglion cyst, Hematoma, Hemorrhoids, Hydatid of Morgagni, Intervertebral disc, Joint, loose body, 

Meniscus, Mucocele, salivary, Neuroma - Morton's/traumatic, Pilonidal cyst/sinus, Polyps, 

inflammatory - nasal/sinusoidal, Skin - cyst/tag/debridement, Soft tissue, debridement, Soft tissue, 

lipoma, Spermatocele, Tendon/tendon sheath, Testicular appendage, Thrombus or embolus, Tonsil 

and/or adenoids, Varicocele, Vas deferens, other than sterilization, Vein, varicosity

Επίπεδο III - Χειρουργική παθολογική ανατομική, μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση, 

παλίνδρομη κύηση, απόστημα, ανεύρυσμα αρτηριακό/κοιλιακό, πρωκτικός ακροχορδώνας, 

σκωληκοειδής απόφυση εκτός από τυχαίο εύρημα, αρτηρία, αθηρωματική πλάκα, κύστη 

Βαρθολίνειου αδένα, οστικά τεμάχιο(α), εκτός από παθολογικό κάταγμα, ορογόνος 

θύλακας/συνοβιακή κύστη, ιστός καρπιαιου σωλήνα, χόνδρος, ξέσματα, χολοστεάτωμα, παχύ 

έντερο, κολοστομία, επιπεφυκότας - βιοψία/πτερύγιο, κερατοειδής χιτώνας, εκκόλπωμα - 

οισοφάγος/λεπτό έντερο, ιστός ρίκνωσης Dupuytren, μηριαία κεφαλή, εκτός από κάταγμα, 

ραγάδα/συρίγγιο, ακροποσθία, εκτός από νεογέννητο, χοληδόχος κύστη, γαγγλιακή κύστη, 

αιμάτωμα, αιμορροΐδες, υδατίδα κύστη του Morgagni, μεσοσπονδύλιος δίσκος, ελεύθερο σώμα σε 

άρθρωση, μηνίσκος, βλεννοκήλη, σιελογόνοι αδένες, νεύρωμα Morton's/τραυματικό, κύστη 

κόκκυγος/τριχοφωλεακό συρίγγιο, φλεγμονώδεις πολύποδες, ρινική κοιλότητα/παραρρίνιοι κόλποι, 

Δερματική κύστη/ακροχορδώνα/χειρουργικός καθαρισμός, χειρουργικός καθαρισμός μαλακών 

μορίων, λίπωμα μαλακών μορίων, σπερματοκήλη, τένοντας/τενόντιο έλυτρο, προσάρτημα όρχεως, 

θρόμβος ή έμβολο, αμυγδαλή ή/και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, κιρσοκήλη, σπερματικός πόρος εκτός 

από στείρωση, κιρσώδης φλέβα

3.00

CYTOLOGY
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88305 Activities

Level IV - Surgical pathology, gross and microscopic examination Abortion - spontaneous/missed, 

Artery, biopsy, Bone marrow, biopsy, Bone exostosis, Brain/meninges, other than for tumor resection, 

Breast, biopsy, not requiring microscopic evaluation of surgical margins, Breast, reduction 

mammoplasty, Bronchus, biopsy, Cell block, any source, Cervix, biopsy, Colon, biopsy, Duodenum, 

biopsy, Endocervix, curettings/biopsy, Endometrium, curettings/biopsy, Esophagus, biopsy, Extremity, 

amputation, traumatic, Fallopian tube, biopsy, Fallopian tube, ectopic pregnancy, Femoral head, 

fracture, Fingers/toes, amputation, non-traumatic, Gingiva/oral mucosa, biopsy, Heart valve, Joint, 

resection, Kidney, biopsy, Larynx, biopsy, Leiomyoma(s), uterine myomectomy - without uterus, Lip, 

biopsy/wedge resection, Lung, transbronchial biopsy, Lymph node, biopsy, Muscle, biopsy, Nasal 

mucosa, biopsy, Nasopharynx/oropharynx, biopsy, Nerve, biopsy, Odontogenic/dental cyst, Omentum, 

biopsy, Ovary with or without tube, non-neoplastic, Ovary, biopsy/wedge resection, Parathyroid gland, 

Peritoneum, biopsy, Pituitary tumor, Placenta, other than third trimester, Pleura/pericardium - 

biopsy/tissue, Polyp, cervical/endometrial, Polyp, colorectal, Polyp, stomach/small intestine, Prostate, 

needle biopsy, Prostate, TUR, Salivary gland, biopsy, Sinus, paranasal biopsy, Skin, other than 

cyst/tag/debridement/plastic repair, Small intestine, biopsy, Soft tissue, other than 

tumor/mass/lipoma/debridement, Spleen, Stomach, biopsy, Synovium, Testis, other than 

tumor/biopsy/castration, Thyroglossal duct/brachial cleft cyst, Tongue, biopsy, Tonsil, biopsy, Trachea, 

biopsy, Ureter, biopsy, Urethra, biopsy, Urinary bladder, biopsy, Uterus, with or without tubes and 

ovaries, for prolapse, Vagina, biopsy, Vulva/labia, biopsy

Επίπεδο IV - Χειρουργική παθολογία, μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση, 

Αυτόματη/παλίνδρομη έκτρωση, Βιοψία αρτηρίας, Βιοψία μυελού των οστών, Εξόστωση,  

Εγκέφαλος/μήνιγγες πέραν της εκτομής όγκου, Βιοψία μαστού που δεν απαιτεί μικροσκοπική 

αξιολόγηση των χειρουργικών ορίων, Πλαστική μείωσης στήθους, Βιοψία βρόγχου, Εγκλεισμός 

ιζήματος σε παραφίνη, οποιαδήποτε πηγή, Βιοψία τραχήλου, Βιοψία παχέος εντέρου, Βιοψία 

δωδεκαδακτύλου, Βιοψία/ξέσματα ενδοτραχήλου, Βιοψία/ξέσματα ενδομητρίου, Βιοψία οισοφάγου, 

Τραυματικός ακρωτηριασμός άκρου, Βιοψία σάλπιγγας, Έκτοπη κύηση σε σάλπιγγα, Κάταγμα 

μηριαίας κεφαλής, Μη τραυματικός ακρωτηριασμός δακτύλων χεριών-ποδιών, Βιοψία 

ούλων/στοματικού βλεννογόνου, Καρδιακή βαλβίδα, Εκτομή άρθρωσης, Βιοψία νεφρού, Βιοψία 

λάρυγγα, Λειομύωμα(τα), Μυωμεκτομή μήτρας - άνευ μήτρας, Βιοψία χείλους/σφηνοειδής εκτομή, 

Διαβρογχική βιοψία πνεύμονα, Βιοψία λεμφαδένων, Μυϊκή βιοψία, Ρινικό βλεννογόνο, Βιοψία 

ρινοφάρυγγα/στοματοφάρυγγα, Βιοψία νεύρου, Οδοντογενής/οδοντική κύστη, Βιοψία επιπλόου, 

Omentum, biopsy, Ωοθήκη με ή χωρίς σάλπιγγα, μη νεοπλασματική, Βιοψία/σφηνοειδής εκτομή 

ωοθήκης, Παραθυρεοειδής αδένας, Βιοψία περιτόναιου, Όγκος στην υπόφυση, Πλακούντας πέραν 

του τρίτου τριμήνου, Βιοψία/ιστός υπεζωκότα/περικαρδίου, Τραχηλικός/ενδομητρικός πολύποδας, 

Ορθοκολικός πολύποδας, Πολύποδας στομάχου/λεπτού εντέρου, Βιοψία προστάτη διά βελόνης, 

Διουρηθρική εκτομή προστάτη, Βιοψία σιελογόνου αδένα, Βιοψία ιγμορείου και παραρρίνιων, 

Πλαστική αποκατάσταση/χειρουργικός καθαρισμός δέρματος εκτός από κύστη/θήλωμα, Βιοψία 

λεπτού εντέρου, Μαλακά μόρια εκτός από όγκο/μόρφωμα/λίπωμα/χειρουργικός καθαρισμός, 

Βιοψία σπληνός-στομάχου, Αρθρικός υμένας, όρχις εκτός από όγκο/βιοψία/ευνουχισμό, 

Θυρεογλωσσικός πόρος/βραγχιακή κύστη, Βιοψία γλώσσας, Βιοψία αμυγδαλών, Βιοψία τραχείας, 

Βιοψία ουρητήρα, Βιοψία ουρήθρας, Βιοψία ουροδόχου κύστεως, Μήτρα με ή χωρίς σάλπιγγες και 

ωοθήκες λόγω πρόπτωση, Βιοψία κόλπου, Βιοψία αιδοίου/χειλέων

3.00

88311 Activities Decalcification procedure (List separately in addition to code for surgical pathology examination)
Διαδικασία απασβέστωσης (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της εξέτασης 

χειρουργικής παθολογίας)
1.00

88312 Activities
Special stain including interpretation and report; Group I for microorganisms (eg, acid fast, 

methenamine silver)

Ειδική χρώση συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας και έκθεσης, Ομάδα Ι για μικροοργανισμούς (π.χ. 

οξεάντοχη χρώση, αργυρούχος μεθεναμίνη)
1.40

88313 Activities

Special stain including interpretation and report; Group II, all other (eg, iron, trichrome), except stain 

for microorganisms, stains for enzyme constituents, or immunocytochemistry and 

immunohistochemistry

Ειδική χρώση συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας και έκθεσης, Ομάδα ΙΙ, όλες οι υπόλοιπες χρώσεις 

(π.χ. σιδηρούχος, τριχρωμική), εκτός από χρώση για μικροοργανισμούς, χρώσεις για συστατικά 

ενζύμων ή ανοσοκυτταροχημεία ή ανοσοϊστοχημεία

1.40

88314 Activities
Special stain including interpretation and report; histochemical stain on frozen tissue block (List 

separately in addition to code for primary procedure)

Ειδική χρώση συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας και έκθεσης, ιστοχημική χρώση σε ιστικό τεμάχιο 

βιοψίας (Να καταγράφεται επιπλέον του κωδικού του κύριας διαδικασίας) 
1.40

88319 Activities Special stain including interpretation and report; Group III, for enzyme constituents Ειδική χρώση συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας και έκθεσης, Ομάδα III, για συστατικά ενζύμων 1.40

88331 Activities Pathology consultation during surgery; first tissue block, with frozen section(s), single specimen
Παθολογοανατομική συμβουλευτική γνώμη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, πρώτη 

ιστική τομή, με ταχεία βιοψία(ες), μονήρες δείγμα
7.00

88332 Activities
Pathology consultation during surgery; each additional tissue block with frozen section(s) (List 

separately in addition to code for primary procedure)

Παθολογοανατομική συμβουλευτική γνώμη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, κάθε 

ιστική τομή με ταχεία βιοψία(ες) (Να καταγράφεται ξεχωριστά επιπλέον του κωδικού της κύριας 

διαδικασίας)

1.00

88341 Activities
Immunohistochemistry or immunocytochemistry, per specimen; each additional single antibody stain 

procedure (List separately in addition to code for primary procedure)
1.67

88342 Activities Immunohistochemistry (including tissue immunoperoxidase), each antibody Ανοσοϊστοχημεία (συμπεριλαμβανομένης της ανοσοϋπεροξειδάσης ιστού), κάθε αντίσωμα 1.67

88344 Activities
Immunohistochemistry or immunocytochemistry, per specimen; each multiplex antibody stain 

procedure
1.67
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88346 Activities Immunofluorescence, per specimen; initial single antibody stain procedure 1.67

88350 Activities
 Immunofluorescence, per specimen; each additional single antibody stain procedure (List separately in 

addition to code for primary procedure)
1.67

CY099 Activities 1st Additional biopsy, other place 1η επιπλέον βιοψία, άλλη θέση 2.00

CY100 Activities 2nd Additional biopsy, other place 2η Πρόσθετη βιοψία, άλλη θέση 2.00

CY116 Activities 3rdAdditional biopsy, other place 3η πρόσθετη βιοψία, άλλη θέση 2.00

CY117 Activities 4rdAdditional biopsy, other place 4η πρόσθετη βιοψία, άλλη θέση 2.00

CY118 Activities 5rdAdditional biopsy, other place 5ηΕπιπρόσθετη βιοψία, άλλη θέση 2.00

CY119 Activities Βone marrow biopsy and lymphoma nodal and extranodal       Βιοψία μυελού των οστών,βιοψία λεμφαδένων και περιλεμφαδενικών ιστών 13.30

CY120 Activities Malignant neoplasm, primary site unspecified Κακόηθες νεόπλασμα, πρωτογενής θέση μη καθορισμένη 13.30

CY121 Activities sarcoma Σάρκωμα 13.30

CY122 Activities Renal biopsy using immunofluorescence Βιοψία νεφρού με ανοσοφθορισμό 13.30

CY123 Activities Direct immunofluorescence skin biopsy Άμεσως ανοσοφθορισμός για βιοψία δέρματος 13.30

CY124 Activities Monoclonol antibodies- based targeted therapy in breast cancer Βιοψία μαστού βασιζόμενη σε μονοκλωνικά αντισώματα 13.30
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