
Code Group (English) 
Activity

Name / Summary
(English)

Activity
Long Description

(English)

Activity
Long Description

(Greek)
Weight

Pre-approval 
required

OCCU02 Consultation Short Assessment or Re-assessment 

Short Occupational Therapy assessment or re-assessment of the 
patient in relation to changes in patient's function and health 
condition, with the aim of creating or reviewing the patient's therapy 
plan and setting or re-setting therapeutic goals. 
It applies to all cases and provided that the relevant questionnaire is 
completed and approved during the submission of the claim for the 
said activity.

Σύντομη Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση ή Επαναξιολόγηση του 
ασθενή σε σχέση με τις αλλαγές στην λειτουργικότητα και στην 
κατάσταση υγείας του ασθενή, με στόχο την δημιουργία ή 
αναθεώρηση του πλάνου θεραπείας του ασθενή και καθορισμό ή 
επανακαθορισμό θεραπευτικών στόχων.
Εφαρμόζεται σε όλα τα περιστατικά και νοουμένου ότι συμπληρωθεί 
και εγκριθεί το σχετικό ερωτηματολόγιο κατά την υποβολή της 
απαίτησης αποζημίωσης της εν λόγω δραστηριότητας. 

3,00 Yes

OCCU01 Consultation Therapy

Provision of therapeutic activities based on the agreed patient's 
therapy plan and utilising the full spectrum of services offered by the 
Occupational Therapist (45 minutes).

Παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων στον ασθενή με βάση το 
συμφωνημένο πλάνο θεραπείας του ασθενή και αξιοποιώντας όλο το 
φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει ο Εργοθεραπευτής (45 λεπτά).

2,25 No

OCCU03 Consultation Group Therapy

Therapeutic Activities in group of 2 or more individuals (maximum 4). 
The Occupational Therapist provides constance attendance but do 
not require one-on-one patient contact (45 minutes).

Θεραπευτικές Δραστηριότητες, σε ομάδα δύο ή περισσότερων 
ατόμων (με μεγιστο 4). Ο Εργοθεραπευτής παρέχει συνεχή 
παρακολούθηση αλλά δεν απαιτείται ένας προς ένα επαφή με τον 
ασθενή (60 λεπτά).

1,00 No

OCCU04 Consultation Home Visit

Provision of therapeutic activities based on the agreed upon therapy 
plan and utilizing the full spectrum of services offered by the 
Occupational Therapist. Training the patient and the family/ carer of 
the patient for the implementation of recommendations at home and 
training in the use of adapted equipment/ adaptation and ergonomic 
interventions. Can only be used up to two times per beneficiary per 
year.(60 minutes).

Παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων στον ασθενή με βάση το 
πλάνο θεραπείας του και αξιοποιώντας όλο το φάσμα υπηρεσιών 
που προσφέρει ο Εργοθεραπευτής. Εκπαίδευση του ασθενή και της 
οικογένειας/ φροντιστή του ασθενή για την εφαρμογή  συστάσεων στο 
σπίτι και τη χρήση υποστηρικτικού εξοπλισμού/ προσαρμογές και 
εργονομικές παρεμβάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι δυο 
φορές ανά δικαιούχο ανά έτος. (60 λεπτά)

3,00 No

OCCU05 Consultation Assessment

Assessment of the patient by the Occupational Therapist, based on 
evidence based practice and setting the most appropriate therapy 
plan.
It applies to new cases only and provided that the relevant 
questionnaire is completed and approved during the submition of the 
claim for the said activity.

Εργοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενή, με βάση την τεκμηριωμένη 
πρακτική και καταρτισμός του πιο κατάλληλου για την περίπτωση 
θεραπευτικού πλάνου.
Εφαρμόζεται στα νέα περιστατικά μόνο και νοουμένου ότι 
συμπληρωθεί και εγκριθεί το σχετικό ερωτηματολόγιο κατά την 
υποβολή της απαίτησης αποζημίωσης της εν λόγω δραστηριότητας. 

8,00 Yes
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