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Παξάξηεκα άξζξνπ 15 

Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Π.Τ.) 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΔΗΓΖ - ΔΗΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ - ΠΡΟΘΔΔΗ ΑΝΩ ΚΑΗ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ -  

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 
 

 ΑΤΥΔΝΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ 

ΠΟΟ € 

1 
Πεξηιαίκην  καιαθφ απηνθφιιεην 

δηαθφξσλ κεγεζψλ 
1,30 

 

2 
Πεξηιαίκην, ζθιεξφ, απηνθφιιεην, 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο 
22,91 

2 
Πεξηιαίκην πιαζηηθφ, ζθιεξφ, κε 

ππνζαγψλην, ξπζκηδφκελνπ χςνπο 
22,94 

4 
Απρεληθφ πεξηιαίκην ηχπνπ 

PHILADELPHIA 
22,26 

5 

 

Aπρεληθφ πεξηιαίκην ηχπνπ Miam 

 
76,23 

6 

Απρελνζσξαθηθφο θεδεκφλαο ηχπνπ 

Μηnerva (ξπζκηδφκελνπ χςνπο) 
Μεγάινο 310 

Μεζαίνο 290 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ από 

1/1/2009 

7 
Γηιέθν/δαθηχιηνο Halo γηα 

αθηλεηνπνίεζε Α.Μ.. 
1.600,00 

Σν είδνο 4 ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο :  Βαξηά ζιάζε απρέλα, θαθψζεηο 

απρέλα, δηζθνπάζεηα απρέλα, κεηεγρεηξεηηθή ρξήζε. 

Σν είδνο 5 ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο : αθηλεηνπνίεζεο, απνζεξαπείαο, 

απνθαηάζηαζεο θαθψζεσλ απρέλα, εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ, ζε αζζελείο 

πνπ 

ρξήδνπλ απρεληθή ζηήξημε γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Θα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θεδεκφλα 

Minerva θαη Ζalo. 

Σν είδνο 7 ρνξεγείηαη ζε βαξηέο ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο απρεληθήο κνίξαο. 

Πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε Ννζ/κείνπ ή Κιηληθήο κε ζπλππνγξαθή 

Διεγθηή.  

Γηα ηελ απφδνζε ηεο δαπάλεο γλσκαηεχνπλ ηα πγ/θά φξγαλα ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ φπσο γηα φια ηα είδε πξφζζεηεο πεξίζαιςεο. 

Σα είδε 1,2,3,4,5,6,7 δελ αληηθαζίζηαληαη. 

 

ΩΜΟ - ΒΡΑΥΗΟΝΗΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Σξηγσληθφο επίδεζκνο –θάθεινο 

αλάξηεζεο άλσ άθξνπ 

6,70 
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2 Απιή ηηξάληα αλάξηεζεο άλσ άθξνπ 3,10 

3 

Σηξάληα αθηλεηνπνίεζεο ψκνπ θαη 

βξαρηνλίνπ ζε 2 άμνλεο γηα 

αθηλεηνπνίεζε ζε εμαξζξήκαηα 

ψκνπ ή κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

14,80 

4 

Κεδεκφλαο αθηλεηνπνίεζεο 

θαηαγκάησλ θιεηδφο ηχπνπ 

νθησεηδνχο επίδεζεο. 
24,00 

5 Νάξζεθαο βξαρηνλίνπ Sarmiento 162,80 

6 Νάξζεθαο ψκνπ αεξνπιαλάθη 154,00 

7 
Σηξάληα αθηλεηνπνίεζεο 

αθξσκηνθιεηδηθήο  
31,08 

8 
Οθηνεηδήο επίδεζκνο γηα θαηάγκαηα 

θιείδαο 
19,98 

Σν είδνο 6 ρνξεγείηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (αξζξνζθνπηθή ή 

κε) 

ζπλδεζκηθήο απνθαηάζηαζεο. Δλδείθλπηαη κφλν γηα κεηεγρεηξεηηθή 

ζεξαπεία.  

Να πξνζθνκίδεηαη εμηηήξην πνπ λα βεβαηψλεη ηελ επέκβαζε.  

Σα δηθαηνινγεηηθά φπσο γηα ην είδνο 7 ηεο ελφηεηαο Απρέλαο. 

Σα παξαπάλσ είδε δελ αληηθαζίζηαληαη. 

  

ΑΓΚΩΝΑ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Απιφ ειαζηηθφ επηαγθψλην 2,66 

2 Δπηαγθψλην απφ Neoprene 9,60 

3 Δπηαγθψλην απφ ζηιηθφλε 27,00 

4 

Λεηηνπξγηθφο λάξζεθαο αγθψλνο 

βξαρηνλνπερηθφο ξπζκηδφκελεο 

γσλίαο (κε γσληφκεηξν) 

34,00 

5 

Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο 

θεδεκφλαο 

κε θνριία γηα πιήξε θάκςε – 

έθηαζε  

650,00 

6 

Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο 

λάξζεθαο(κε γσληφκεηξν, 

επαλαηαηηθφ ειαηήξην, κε εηδηθή 

καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο 

ζηαζεξνπνίεζεο). 

280,00 

Σα είδε 1,2,3,4,5 δελ αληηθαζίζηαληαη.  

Γηα ηα είδε 4,5 θαη 6 λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ρνξήγεζή ηνπο. 

Σν 6 αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ 1 – 2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη κε 

ηάζηκεο 

θαηαζηάζεηο.  
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ΑΝΣIΒΡΑΥΗΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Νάξζεθαο αληηβξαρίνπ απφ πιαζηηθφ 15,60 

2 Αλάξηεζε αληηβξαρίνπ κε απαγσγή 31,60 

3 Αλάξηεζε αληηβξαρίνπ 3,45 

Σα παξαπάλσ είδε δελ αληηθαζίζηαληαη 

 

ΑΚΡΑ ΥΔΗΡΑ-ΠΖΥΔΟΚΑΡΠΗΚΖ-

ΣΑΣΗΚΟΗ 

ΝΑΡΘΖΚΔ 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Απιφ επηθάξπην απηνθφιιεην 2,38 

2 
Δπηθάξπην αλνηθηφ ζηνλ αληίρεηξα απφ 
Neoprene ή ζηιηθφλε απηνθφιιεην 

6,44 

3 
Δπηθάξπην     κε     παιακηαία     
κεηαιιηθή ππνζηήξημε     αλνηθηφ     ζηνλ     
αληίρεηξα απηνθφιιεην 

11,06 

4 
Περενθαξπνδαθηπιηθφο λάξζεθαο 

αληίρεηξα 
10,92 

5 
Νάξζεθαο αθηλεηνπνίεζεο 
περενθαξπηθήο ρσξίο ζηήξημε αληίρεηξα 

31,82 

6 
Νάξζεθαο αθηλεηνπνίεζεο 
περενθαξπηθήο κε ζηήξημε ζηνλ 
αληίρεηξα 

12,46 

7 
Πιαζηηθφο λάξζεθαο αθηλεηνπνίεζεο 
δαθηχινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
αληίρεηξα 

61,00 

8 Mallet finger λάξζεθαο 0,74 
Σα παξαπάλσ είδε δελ αληηθαζίζηαληαη.  
Σα είδε 1,2,3,4,5,6 θαη 8 ρνξεγνχληαη ζε παζήζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο θαη επνκέλσο δελ αληηθαζίζηαληαη.  
Μφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ρξήζε πέξαλ ηνπ ρξφλνπ δχλαηαη λα 
επαλαρνξεγεζνχλ κε αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε.  
Σν 7 αληηθαζίζηαηαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο - παζήζεηο ή 
παξάιπζε κεηά ην ρξφλν.  

 

ΑΚΡΑ ΥΔΗΡΑ - ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΝΑΡΘΖΚΔ 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Νάξζεθαο κεηαθαξπηνθαιαγγηθήο 12,18 

2 

Νάξζεθαο θαιαγγνθαιαγγηθψλ 
αξζξψζεσλ γηα 1-4 δάθηπια, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αληίρεηξα 
(θάκςε - έθηαζε) 

78,00 

3 

Νάξζεθαο παιακηαίαο ή ξαρηαίαο 
θάκςεο-έθηαζεο, περενθαξπηθήο, 
θαξπνθαιαγγηθψλ θαη 
θαιαγγνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ απφ 
ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ή πθαζκάηηλνο κε 
κεηαιιηθή ελίζρπζε (αινπκηλίνπ) 

99,20 

4 
Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο κε 
θνριία γηα πιήξε θάκςε - έθηαζε 

400,00 

5 
Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο (κε 
γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ ειαηήξην, κε 

249,00 
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εηδηθή καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο 
ζηαζεξνπνίεζεο) 

Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο - παζήζεηο ή παξάιπζε 
κεηά ην ρξφλν. 

 

ΑΚΡΑ ΥΔΗΡΑ-ΘΔΡΜΟΠΛΑΣΗKOI 

ΝΑΡΘΖΚΔ 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Περενθαξπηθφο λάξζεθαο 81,60 

2 χλζεηνο λάξζεθαο θάκςεσο θαξπνχ 15,60 

3 Νάξζεθαο εθηάζεσο ππρενθαξπηθήο 60,00 

4 
Νάξζεθαο γηα θάκςε-έθηαζε θαξπνχ θαη 
δαθηχισλ 

101,60 

5 
Νάξζεθαο θάκςεσο ησλ 
κεηαθαξπνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ 

15,60 

6 Νάξζεθαο αληίρεηξα 7,84 
Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο ή παξάιπζε άλσ άθξνπ 
κεηά ην ρξφλν. 

 

ΚΟΡΜΟ - Θ.Μ... ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 

 

Κεδεκφλαο ζθνιίσζεο-θχθσζεο κε 

πίεζηξν  

Σχπνπ Boston 

Σχπνπ Cheneau 

Σχπνπ D.D.B. 

Σχπνπ Ρ.Δ.Ρ 

Υνξεγνχληαη: 

1.ε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θχθσζε ή 

ζθνιίσζε. 

Αληηθαηάζηαζε:  

Μέρξη 16 εηψλ: κεηά 6-12 κήλεο  

Αλσ ησλ 16 εηψλ :κεηά 1-2 ρξφληα 

2.ε ελήιηθεο κεηά απφ επεκβάζεηο 

δηφξζσζεο θχθσζεο ή ζθνιίσζεο. 

Σν είδνο δελ αληηθαζίζηαηαη. 

 

 595,00  

 669,00  

 564,00  

 445,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Α 

Γπλακηθόο δηνξζσηηθφο Κεδεκφλαο 

ηδηνπαζνχο ζθνιίσζεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο Υνξεγείηαη ζε παηδηά - εθήβνπο 

έσο 16 εηψλ Αληηθαηάζηαζε: κεηά 18 

κήλεο, ιφγσ αιιαλήο ηεο ζσκαηηθήο 

δηάπιαζεο 

 

 900,00 

2 
Κεδεκφλαο ηχπνπ Nirop γηα 

ζσξαθννζθπτθή πάζεζε 
ΜΔΓΑΛΟ  318,00 

ΜΔΑΗΟ   285,00 

3 
Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR ΜΔΓΑΛΟ  147,00      

ΜΔΑΗΟ 130,00 

4 
Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε πίεζηξν 

ζηέξλνπ 
ΜΔΓΑΛΟ 180,00      

ΜΔΑΗΟ 165,00 

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-Ο5Ρ



 43  

5 
Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε 

ππνκαζράιηα 
ΜΔΓΑΛΟ 180,00      

ΜΔΑΗΟ 165,00 

6 
Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε απρεληθή 

ζηήξημε. 

ΜΔΓΑΛΟ 250,00      

ΜΔΑΗΟ 215,00 

7 
Κεδεκφλαο ζθνιηψζεσο ηχπνπ Miiwake 

(γηα πνιχ πςειή ζθνιίσζε) 
   

  463,00 

Αληηθαηάζηαζε      

κέρξη 16 εηψλ :   κεηά 6-12 κήλεο  

άλσ ησλ 16 εηψλ : κεηά 1-2 ρξφληα 

ηα   θαηάγκαηα   θαη   ηηο   κεηεγρεηξεηηθέο   θαηαζηάζεηο   δελ   απαηηείηαη 

αληηθαηάζηαζε. 

  

ΚΟΡΜΟ-Ο.Μ... ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Κεδεκφλαο νζθπτθήο κνίξαο ηχπνπ 

Goldwait 

ΜΔΓΑΛΟ  107,00        

ΜΔΑΗΟ     96,00  

2 Εψλε νζθχνο απιή ειαζηηθή 9,10 

3 Εψλε νζθχνο ειαζηηθή απηνθφιιεηε 11,10 

4 Εψλε νζθχνο ειαζηηθή κάιιηλε Gibaud 9,10 

5 
Εψλε νζθχνο πθαζκάηηλε κε κπαλέιεο 
απηνθφιιεηε ή κε 
Σχπνπ Deseze 

45,00 

 Σχπνπ Lombosto 45,00 

 Σχπνπ Goldwait 45,00 

6 Εψλε θνηιίαο απιή ειαζηηθή (ιαζηέμ) 35,00 

7 
Εψλε ζπιαρλνπηψζεσο εκηειαζηηθή 
πνιιαπιήο παζήζεσο 

55,00 

8 Εψλε θήιεο κνλή 30,00 

9 Εψλε θήιεο κνλή κε ζπζπαζνπάξ 35,00 

10 Εψλε θήιεο δηπιή 35,00 

11 Εψλε θήιεο δηπιή κε ζπζπαζνπάξ 40,00 

12 Εψλε νζθχνο απφ Neoprene 18,00 

13 
Νάξζεθαο    Θ.Μ...    ή    Ο.Μ...    
κε ππνζηεξίγκαηα γηα ιφξδσζε. 

325,50 

14 
Νάξζεθαο Θ.Μ... ή Ο.Μ... κε 
εηδηθή δψλε ζπκπίεζεο ή θνξδφλη 
ζπκπίεζεο 

411,50 

15 
Φνπζθσηφ γηιέθν εμσηεξηθήο εθαξκνγήο 
απνζπκπίεζεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

1.124,80 

16 Εψλε νζθχνο κε ζεξκνπιαζηηθφ 81,40 

17 Εψλε ζσξαθννζθπτθή 8,14 

18 Σερλεηφο Μαζηφο (0% ζπκκεηνρή) 92,78 

19 ηεζφδεζκνο Μαζηεθηνκήο πνζό ηηκνινγίνπ 

Αληηθαηάζηαζε : κεηά ην ρξφλν θαη κφλν κεηά απφ αηηηνιφγεζε γηα φιεο ηηο 

δψλεο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεδεκφλα θαη ησλ λαξζήθσλ λα γίλεηαη κεηά 6-12 

κήλεο ζηα παηδηά θαη 1-2 ρξφληα ζηνπο ελήιηθεο κεηά απφ αηηηνιφγεζε.  

Σν   15 δελ αληηθαζίζηαηαη –  
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Απαηηείηαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Γηθαηνινγεηηθά 

φπσο γηα ην είδνο 7 ηεο ελφηεηαο Απρέλαο. 

Σα είδε 18 θαη 19 αληηθαζίζηαληαη θάζε έηνο. 

 

 

ΠΤΔΛΟΤ-ΗΥΗΩΝ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 

Θσξαθννζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο 

θεδεκφλαο   απφ   ζεξκνπιαζηηθφ   

εηδηθήο θαηαζθεπήο κεηά απφ ιήςε 

πξνπιάζκαηνο κε ζηήξηγκα ζηήζνπο (έσο 

16 ρξφλσλ) ΑΦΟΡΑ ΕΔΤΓΟ 

ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ 

2.147,00 

2 
Νάξζεθαο ηζρίνπ ιεηηνπξγηθφο κε 

γσληφκεηξν 

299,70 

3 

Νάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ 

(ζε πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο 

εμαξζξήκαηνο) 

139,20 

4 Λεηηνπξγηθφο λάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ 138,40 

 ηχηηνπ Pavlik  

5 

Κεδεκφλαο γηα πηηνηξνπηάδνλ εμάξζξεκα 

ηζρίνπ 

Πιαζηηθφο 

Νενπξελίνπ 

Γεξκάηηλνο 

 

 

206,25 

88,00  

171,75 

6 

Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ 

αηζάιη κε αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ 

ηχπνπ ή   κε   ειεχζεξε   άξζξσζε   

γφλαηνο,   κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε 

575,00 

7 

Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ 

ληνπξαινπκίλην κε ειεχζεξε άξζξσζε ή 

κε αζθάιεηα     γφλαηνο     κε     

πνδνθλεκηθή άξζξσζε, κε CLETZAK ή 

ρσξίο 

900,00 

Αληηθαηάζηαζε κεηά 2 ρξφληα 

 

ΚΑΣΩ ΑΚΡΑ-ΜΖΡΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Δπηκεξίδα απιή 4,35 

2 Δπηκεξίδα απφ Neoprene 7,70 

3 

Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε 

αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή 

άξζξσζε   ηχπνπ CLETZAK απφ Σηηάλην 

950,00 

4 

Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε 

ειεχζεξε άξζξσζε γφλαηνο κε 

πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK 

950,00 
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απφ ηηηάλην 

5 

Μεξνθλεκνπνδηθφο      θεδεκφλαο      

απφ ζεξκνπιαζηηθφ   πιηθφ   κεηά   απφ   

ιήςε γχςηλνπ   πξνπιάζκαηνο,   κε   

κεηαιιηθά αληηζηεξίγκαηα   απφ   

ληνπξαινπκίλην,   κε άξζξσζε θαη 

αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ θαη 

άξζξσζε πνδνθλεκηθήο, έζσ ή έμσ 

ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλχςσζεο 

πέικαηνο. 

900,00 

6 

Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε 

ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα 

γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ  κε 

πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK 

απφ ληνπξαινπκίλην 

625,00 

7 

Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε 

ειεχζεξε άξζξσζε   ή   κε   αζθάιεηα   

γφλαηνο   κε πνδνθλεκηθή   άξζξσζε   

ηχπνπ   CLETZAK απφ αηζάιη 

ΜΔΓΑΛΟ 

530,00+260,00=790,00 

ΜΔΑΗΟ 

476,00+232,00=708,00 

8 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη 

πέικα βξάρπλζεο κε δψλε απφ ηηξάληα ή 

δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) 

ΜΔΓΑΛΟ   795,00  

ΜΔΑΗΟ   714,00  

ΜΗΚΡΟ        641,00 

9 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη 

πέικα βξάρπλζεο (απφ αηζάιη θαη δέξκα) 

ΜΔΓΑΛΟ:     715,00 

ΜΔΑΗΟ:       646,00  

ΜΗΚΡΟ:         578,00 

10 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο 

(απφ αηζάιη θαη δέξκα) 
ΜΔΓΑΛΟ:     455,00 

ΜΔΑΗΟ:      408,00  

ΜΗΚΡΟ:       370,00 

11 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε 

δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) 
ΜΔΓΑΛΟ:     533,00  

ΜΔΑΗΟ:      476,00  

ΜΗΚΡΟ:        430,00 

12 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε 

δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη 

δέξκα) 

ΜΔΓΑΛΟ:     646,00  

ΜΔΑΗΟ:       578,00  

ΜΗΚΡΟ:         522,00 

13 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο 

(απφ αηζάιη θαη δέξκα) 

ΜΔΓΑΛΟ:     455,00  

ΜΔΑΗΟ:       408,00  

ΜΗΚΡΟ:         370,00 

14 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε 

δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) 
ΜΔΓΑΛΟ:      530,00  

ΜΔΑΗΟ:       476,00  

ΜΗΚΡΟ:         431,00 

15 

Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε 

δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη 

δέξκα) 

ΜΔΓΑΛΟ:      640,00  

ΜΔΑΗΟ:       578,00  

ΜΗΚΡΟ:         522,00 

16 
Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε 

ππφδεκα θαη ζηήξημε κε κπάξα, κε ή 
ΜΔΓΑΛΟ:      455,00  

ΜΔΑΗΟ:        408,00  
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ρσξίο άξζξσζε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΗΚΡΟ:         370,00  

ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα 

ππνδήκαηα. 

17 
Νάξζεθαο εξεκίαο Μ.Κ.Π. απφ 

ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο. 
 

247,80 

 

Σα είδε 1 θαη 2 λα κελ αληηθαζίζηαληαη 

Σα ππφινηπα είδε κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα. 

 

 

ΓΟΝΑΣΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Δπηγνλαηίδα απιή ειαζηηθή θιεηζηή ή 

αλνηθηή 
2,70 

2 
Δπηγνλαηίδα  εληζρπκέλε   ζηα  πιάγηα  
κε κπαλέιεο ζηαζεξέο ή 
πξνζζαθαηξνχκελεο, θιεηζηή ή αλνηθηή. 

8,15 

3 

Δπηγνλαηίδα θιεηζηή ή αλνηθηή 
εληζρπκέλε κε κπάξεο ζηαζεξέο ή 
πξνζζαθαηξνχκελεο ζηα πιατλά ή κε 
απηνθφιιεηεο ισξίδεο απφ Neoprene 

22,30 

4 Μεξνθλεκηθφο λάξζεθαο πιαζηηθφο 80,00 

5 Μεξνθλεκηθφο λάξζεθαο λενπξελίνπ 38,00 

6 

Μεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο θεδεκφλαο 
κε άξζξσζε   γηα  ηε   ξχζκηζε   ηνπ   
εχξνπο θηλήζεσλ ηνπ γφλαηνο (κε 
λσληφκεηξν) 

123,20 

7 
Νάξζεθαο  κεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο  
κε γσληφκεηξν 

192,40 

 

8 
Κεδεκφλαο κεξνθλεκηθφο ξπζκηδφκελνο 
γηα δηφξζσζε    βιαηζζφηεηαο-
ξαηβφηεηαο   ηνπ γφλαηνο 

332,50 

9 
Νάξζεθαο   νζηεναξζξίηηδνο   γφλαηνο   
κε αξλεηηθή πίεζε 

492,10 

 

10 Νάξζεθαο γφλαηνο πνιιαπιήο αζηάζεηαο 321,90 

11 Νάξζεθαο κεξνθλεκηθφο ζηαζεξφο 23,00 

12 Νάξζεθαο νπίζζηνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 79,00 

13 Νάξζεθαο λφλαηνο ηεζζάξσλ ζεκείσλ 444,00 

14 

Γπλακηθφο λάξζεθαο γφλαηνο(κε 
γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ  ειαηήξην,   κε 
εηδηθή  καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο 
ζηαζεξνπνίεζεο) 

290,00 

15 Νάξζεθαο πξνζζίνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 440,00 
 
Υνξεγνχληαη γηα παζήζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη επνκέλσο 
δελ   αληηθαζίζηαληαη εθηφο απφ εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα 
ππάξρεη ζαθήο αηηηνιφγεζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 

ΚΝΖΜΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο απφ 196,42 
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ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ 

2 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο απφ Neoprene 7,70 

3 Διαζηηθή πεξηθλεκίδα απφ Neoprene 8,55 

4 
Κεδεκφλαο θλεκηαίνο κε κεξηαίν 
ζηήξηγκα έζσ ππνδήκαηνο πιαζηηθφο ή 
κεηαιιηθφο 

88,00 

5 

Κεδεκφλαο θλεκηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε 
ειαηήξην αλπςψζεσο πέικαηνο 
CLETZAK. 

ΜΔΓΑΛΟ: 260,00 
 

ΜΔΑΗΟ:   232,00 

6 

Κεδεκφλαο θλεκνπνδηθφο κε αηέξκνλα 
θνριία γηα ηππνπνδία (απφ 
ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ   κε   εηδηθή   
επέλδπζε   θαη   ηκάληεο 
ζηαζεξνπνίεζεο). 

312,00 

7 

Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ 
ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (θαηφπηλ ιήςεσο 
γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο ), έζσ 
ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλχςσζεο 
πέικαηνο, ρσξίο κεηαιιηθά  
αληηζηεξίγκαηα   κε  δπλαηφηεηα 
ξχζκηζεο θάκςεο-έθηαζεο άθξνπ πνδφο. 

257,50 

8 
Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο κε ειεχζεξε 
άξζξσζε πνδνθλεκηθήο θαη δεχγνο 
νξζ/θψλ ππνδεκάησλ 

210,00 
ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα 

ππνδήκαηα 

9 
Διαζηηθή πεξηθλεκίδα άλσ γφλαηνο 

(θάιηζα) 
5,40 

10 
Διαζηηθή πεξηθλεκίδα θάησ γφλαηνο 
(θάιηζα) 

4,34 

11 
Διαζηηθή πεξηθλεκίδα ξηδνκεξίνπ 

(θάιηζα) 
5,75 

12 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο Sarmiento 211,40 

 

Σα είδε 4,9,10,11 λα αληηθαζίζηαληαη κεηά 6 κήλεο 

Σα ινηπά κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα. 

 

 

ΠΟΓΟΚΝΖΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Δπηζηξαγαιίδα απιή κε άλνηγκα ζηελ 
πηέξλα θαη ζηα δάθηπια 

2,70 

2 
Δπηζηξαγαιίδα απιή αλνηθηή κφλν ζηα 
δάθηπια 

3,70 

3 
Δπηζηξαγαιίδα απφ Neoprene 
απηνθφιιεηε, εληζρπκέλε κε ζπηξάι ζηα 
πιατλά 

28,00 

4 
Δπηζηξαγαιίδα ζηιηθφλεο εληζρπκέλε ζηα 
ζθπξά 

37,00 

5 
Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο κε 
ζαιάκνπο Aircast - Gelcast 

44,00 

6 
Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο 
έζσ ππνδήκαηνο 

68,60 

7 
Κεδεκφλαο δηπιφο δηνξζσηηθφο 
πνδνθλεκηθήο ηχπνπ Dents Braun κε 

256,90 
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πέικα πξνζαξκνδφκελν ζηα ππνδήκαηα ή 
ζαλδαιέην. 

8 
Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο κε 
γσληφκεηξν 

118,40 

9 
Νπρηεξηλφο λάξζεθαο Κ.Π.Γ. απφ 
ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο 

123,00 

10 

Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο κε 
ελζσκαησκέλε αληιία, αεξνζάιακν θαη 
ξχζκηζε κε   γσληφκεηξν   (εμσηεξηθήο   
εθαξκνγήο λάξζεθαο πνδνθλεκηθήο ζε 
θελφ αέξνο ) ε ρεηξνπξγηθέο 
απνθαηαζηάζεηο ζχλζεησλ βιαβψλ 
Π.Γ.Κ. 

357,50 

 

Σα είδε 1,2,3,4,5 θαη 8 λα κελ αληηθαζίζηαληαη.   

Δπαλαρνξεγνχληαη κφλν επί λέσλ ελδείμεσλ. 

Σα είδε 6,7,9,10 λα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη 

κε ηάζηκεο θαηαζηάζεηο. 

 

ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Πξνζηαηεπηηθφ δαθηχινπ ην ηεκάρην  

Απιό       0,23 
ηιηθόλεο 1,37 

2 

Πέικα κεηαηαξζαιγίαο, νιφθιεξνπ 
πέικαηνο ή πέικαηνο κεηαηαξζίνπ, ηξηψλ 
ηχπσλ: 

καιαθφ, εκίζθιεξν, 
ζθιεξφ 
 

 

ζηιηθφλεο 

 
 
Ν°36 θαη άλσ:   10,00  
Ν° 26-35:           9,00 
Ν°  0-25:             8,00 
 

19,00 

3 
Πέικα έζσ ππνδήκαηνο ζε θπζηνινγηθφ 
ππφδεκα    γηα    ξαηβνπνδία,    
ηππνπνδία, θνηινπνδία. 

 

22,00 

4 Πέικα κε ή ρσξίο ηαθνχλη γηα γχςν 12,00 

5 
Νάξζεθαο ληα βιαηζφ ή ξαηβφ κέγα 

δάθηπιν 
12,20 

6 Νάξζεθαο γηα ζθπξνδαθηπιία 21,00 

7 
Τπνπηέξλην ζηιηθφλεο γηα άθαλζα 

πηέξλαο 
7,70 

8 
Τπνπηέξλην ζηιηθφλεο εζσηεξηθήο 

αλχςσζεο 
8,70 

9 

Δηδηθφ      πέικα       θαηφπηλ      γχςηλνπ 
πξνπιάζκαηνο γηα ζπγθξάηεζε θακάξαο 
θαη     κεηαηαξζίσλ     ζηηο     πεξηπηψζεηο 
αθξσηεξηαζκνχ 

 

89,60 

Αληηθαηάζηαζε: παηδηά κεηά 6 κήλεο / ελήιηθεο κεηά 12 κήλεο  
Δηδηθά πέικαηα: παηδηά 6- 12 κήλεο  /ελήιηθεο κεηά 2 ρξφληα. 

 

 

 

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-Ο5Ρ



 49  

ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 
Τπνδήκαηα    ζθαξπίληα    νξζ/θά    ρσξίο 
βξάρπλζε 

Ν° 36 θαη άλσ :    85,00  
Ν° 26-35:             68,00  
Ν°   0-25:             51,00 

2 

Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο ρσξίο 

βξάρπλζε 

Ν°36θαηάλσ         85,00  
 
Ν° 26-35:             70,00  
Ν° 0-25:               57,00 

3 
Τπνδήκαηα ζθαξπίληα νξζ/θά γηα 
βξάρπλζε έσο 4 εθαηνζηά 

Ν°36 θαη άλσ:    165,00  
Ν° 26-35:           136,00  
Ν° 0-25:             108,00 

4 
Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο γηα βξάρπλζε 
έσο 4 εθαηνζηά 

Ν° 36 θαη άλσ :  170,00  
Ν° 26-35:             53,00  
Ν° 0-25:             110,00 

5 

Τπνδήκαηα κπφηεο ή ζθαξπίληα νξζ/θά 
γηα βξάρπλζε άλσ ησλ 4 εθαη. ή ηέηνηα 
γηα ηα νπνία απαηηείηαη εηδηθή 
δηακφξθσζε 

Ν° 36 θαη άλσ :  250,00  
Ν° 26-35:           200,00  
Ν°   0-25:           160,00 

Αληηθαηάζηαζε : παηδηά κεηά 6κήλεο  

Αληηθαηάζηαζε : ελήιηθεο κεηά 1 ρξφλν 
Σα είδε 1- 5 ρνξεγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: βξάρπλζεο, εγθεθαιηθήο 
παξάιπζεο, κπτθέο δπζηξνθίεο, ζπγγελείο αλσκαιίεο(εθ γελεηήο αλσκαιίεο) 
πνδνθλεκηθήο θαη πεικάησλ(π.ρ. ηππνπνδία, βιαηζνπνδία, θ.ι.π.)αλσκαιίεο 
ζηήξημεο απφ λεπξίηηδεο ή λεπξνπάζεηεο π.ρ.πνιπνκειίηηδα,εκηπιεγίεο, 
επίθηεηεο θιεξνλνκηθέο λεπξνπάζεηεο(π.ρ.Charcot-Marie-Tooth). 

 

 

ΔΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΟΝ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Διαζηηθφ θαιζφλ απιήο ειαζηηθφηεηαο 11,20 

2 Διαζηηθφ θαιζφλ δηπιήο ειαζηηθφηεηαο 14,40 

3 Διαζηηθφ θαιζφλ πξννδεπηηθήο πίεζεο 27,30 

Αληηθαηάζηαζε : κεηά 3 κήλεο 

 

ΣΡΩΜΑΣΑ -ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΟΤ (εξεζίλσην) 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 Αεξφζηξσκα ειεθηξηθφ γηα 

θαηαθεθιηκέλνπο 

 

 αζζελείο  

 Μεραληζκφο αεξνζηξψκαηνο- 

αληιία 
68,60 

 ηξψκα θαηαθιίζεσο 52,00 

2 Κνπινχξα θαηαθιίζεσλ απιή 9,70 

3 Δξεζίλσην 46,00 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν 

αζζελήο 

είλαη θαηαθεθιηκέλνο. Σν είδνο 2 αληηθαζίζηαηαη κεηά ην ρξόλν. 

Αληηθαηάζηαζε : ζηξώκα κεηά ην ρξόλν - κεραληζκόο κεηά 3 ρξόληα 

εγγύεζε: 1 ρξόλν  -   αληαιιαθηηθά : 10 ρξόληα  -      Service : Ø 

Serial number 
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ΓΗΑΦΟΡΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ € 

1 

Αλπςσηηθφ ιεθάλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ν αζζελήο έρεη ππνβιεζεί ζε 
αξζξνπιαζηηθή ή εκηαξζξνπιαζηηθή    
ηζρίνπ    ή    γφλαηνο, δηζθεθηνκή ή κεηά 
απφ   ζπνλδπινδεζία ή πάζρεη απφ 
παξαπιεγία, εκηπιεγία. 

41,00 

Αληηθαηάζηαζε : κεηά 2 ρξόληα 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 

Ζιεθηξηθή ζπζθεπή αλχςσζεο (γεξαλάθη)  

πκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπ κνηέξ 

 

 Αληηθαηάζηαζε κφλν ην κνηέξ κεηά ηα 5 

έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο 

 

665 

2 

Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ρεηξνθίλεην 

ηξνρήιαην 

 

 

 

α)Ννζ/θή θιίλε  224,70 
β)Πιατλά ζηεξίγκαηα 
(δεχγνο) 

92,00 

γ)Αλαξηήξαο γηα έιμε  80,80 
δ)Ρφδεο κε θξέλα (4 ηεκ.) 66,40 
ε)ηξψκα αθξνιέμ  69,60 

Αληηθαηάζηαζε  

κφλν ηνπ ζηξψκαηνο ζηα 3 ρξφληα 

 

Υνξεγείηαη κφλν ζε άηνκα πνπ δηαβηνχλ 

ζην ζπίηη (φρη ζε Ηδξχκαηα ρξνλίσλ 

παζήζεσλ, Γεξνθνκεία, Οίθνπο Δπγεξίαο 

θ.ι.π.) 
 

 

3 

Δλεξγεηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο νξζνζηάηεο 

 

Αληηθαηάζηαζε : 

Παηδηά: 4 έηε ιφγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο 

δηάπιαζεο  

Δλήιηθεο: 6-7 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο 

θζνξάο 

 

2.150,00 

4 

Αλαπεξηθά ακαμίδηα  
α. Απιφ 161,00 
β. Δηδηθνχ ηχπνπ 445,00 
γ. Διαθξνχ ηχπνπ 900,00 
δ. Παηδηθφ 871,50 
Ζιεθηξνθίλεην απιφ 1.925,00 
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Ζιεθηξνθίλεην εληζρπκέλν 2.905,00 

Αληηθαηάζηαζε: 
Σα α,β,γ, αλαπεξηθά ακαμίδηα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 4-5 έηε 
ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο 
Σα δ αλαπεξηθά ακαμίδηα αληηθαζίζηαηαη αλά 4εηία γηα παηδηά κέρξη 
16 εηψλ, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. Αληηθαηάζηαζε 
κφλν ηνπ θαζίζκαηνο ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη 
αλά 2εηία. 

5 

Δηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην 

κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο βάξνπο 30 θηιψλ 

κε πνιιαπιφ ζπλερή αληηζπαζκηθφ έιεγρν  

Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ 

πξνβιέπεηαη. 

Παξαπιεγίαο  

1.290,00 

Σεηξαπιεγίαο 

2.130,00 

6 

Δηδηθή θαξέθια  

 Αληηθαηάζηαζε κεηά απφ 5-6 ρξφληα ιφγσ 

νινθιεξσηηθήο θζνξάο. 

970,00 

7 

Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη 

βάδηζεο  

Αληηθαηάζηαζε: 

Δλήιηθεο 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο 

θζνξάο 

Παηδηά: 2-3 έηε, έσο ηεο ελήβσζεο. 

2.575,00 

8 

Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη 

βάδηζεο κε ελζσκαησκέλεο πδξαπιηθέο 

κπνπθάιεο πςειήο πίεζεο 

Αληηθαηάζηαζε: 

Δλήιηθεο 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο 

θζνξάο 

Παηδηά: 2-3 έηε, έσο ηεο ελήβσζεο. 

3.200,00 

9 

Δηδηθφ παηδηθφ θάζηζκα γηα κπάλην – WC 

Αληηθαηάζηαζε αλά 5-6 έηε ιφγσ 

νινθιεξσηηθήο θζνξάο 
810.00 

10 

 

Οξζνζηάηεο  

 

 

 

 απιφο θαηαθφξπθνο ή      

εκηαλαθιηλφκελνο 

 μχιηλνο ή κεηαιιηθφο κε ηκάληεο  

 ζπγθξάηεζεο ηζρίσλ-νζθχνο, πιατλά 

 ζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη ζηεξίγκαηα 

 γνλάησλ θαη ξπζκηδφκελα ππνπφδηα 
  

575,00 

 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-Ο5Ρ



 52  

 Αλαθιηλφκελνο απφ 0-90° κε 

 ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα, κε 

 κεραληζκφ απαγσγήο ζθειψλ ,γηα 

θάζε 

 ζθέινο ρσξηζηά, δηαηξνχκελα 

ππνπφδηα  ξπζκηδφκελα ζε θιίζεηο 

θαη χςνο,  πξνζζαθαηξνχκελν 

ηξαπέδη 

 εξγνζεξαπείαο, πιατλά ζηεξίγκαηα 

 ζψξαθνο,ζηεξίγκαηα ιεθάλεο θαη 

 ζηεξίγκαηα γνλάησλ. 
  

1.603,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Δηδηθφο αλαθιηλφκελνο απφ 0-90° κε
 ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα, 
 ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ αλάθιηζεο 
κε  ρεηξηζηήξην θαη 
επαλαθνξηηδφκελεο  κπαηαξίεο, 
πξνζζαθαηξνχκελν ηξαπέδη 
 εξγνζεξαπείαο .ζηεξίγκαηα ζψξαθνο 
,  ζηεξίγκαηα ιεθάλεο, δηαρσξηζηηθφ 
 ζθειψλ, ηκάληεο πξφζδεζεο θαη 
 ζηεξίγκαηα θηεξλψλ. 

2.350,00 

 
Αληηθαηάζηαζε 
Παηδηά έσο 17 εηψλ: θάζε 3 ρξφληα, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο 
δηάπιαζεο 
Δλήιηθεο: κεηά απφ 15 ρξφληα κφλν εθφζνλ έρεη ππνζηεί 
νινθιεξσηηθή θζνξά. 

 

 

ΒΑΚΣΖΡΗΔ – ΠΔΡΗΠΑΣΖΣΖΡΔ - 

ΚΑΘΗΜΑΣΑ 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 
Μπαζηνχλη απιφ μχιηλν 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα  
10,00 

2 
Μπαζηνχλη απιφ κεηαιιηθφ 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα  
12,00 

3 

Μπαζηνχλη κεηαιιηθφ ηξίπνδν 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα  
12,50 

4 

Μπαζηνχλη κεηαιιηθφ ηεηξάπνδν 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα  
22,00 

5 

Μπαζηνχλη ηπθιψλ  

(παξάιιειε ρνξήγ.2 κπαζηνπληψλ) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 6 κήλεο 

35,00 

6 
Βαθηεξία κεηαιιηθή ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα  
14,00 

7 
Βαθηεξία μχιηλε ή κεηαιιηθή καζράιεο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα 
12,00 
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8 

Βαθηεξία κεηαιιηθή θαλαδηθνχ ηχπνπ, 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα 

11,00 

9 

Πεξηπαηεηνχξα κεηαιιηθή ζηαζεξή, 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα 

23,00 

10 

Πεξηπαηεηνχξα κεηαιιηθή ηξνρήιαηε 

(ROLLATOR), ξπζκηδφκελνπ χςνπο 

(παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 2 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. 

295,80 

11 

Σξνρήιαηε πεξηπαηεηνχξακε θνπζθσηνχο 

ηξνρνχο θαη θξέλα 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα 

246,00 

12 
Μπνπζνπιίζηξα(παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα 
208,80 

13 

0ξζνζηαηεπεξηπαηεηνχξα (παηδηά έσο 16 

ρξφλσλ) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

925,00 

14 

Δηδηθφ θάζηζκα κε ξφδεο θαη ηξαπέδη γηα 

εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε ησλ ρεξηψλ 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

675,00 

15 

Δηδηθφ θάζηζκα κε ηξίγσλν απαγσγήο 

ηζρίσλ, κπξάηζα θαη ηξαπέδη ξπζκηδφκελνπ 

χςνπο θαη έλα ππνπφδην 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

1.130,00 

16 

Κάζηζκα απφ εηδηθφ ειαθξχ πιηθφ θαηφπηλ 
ιήςεσο πξνπιάζκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε 
θεθαιήο –θνξκνχ κε ή ρσξίο ηξνρήιαηε 
βάζε 

 

 

 

α)κε ζηαζεξή πιάηε   2.600,00 
β)δηαηξνχκελν κε ξπζκηδφκελε πιάηε   

2.800,00 

γ)ζηήξηγκα θεθαιήο θαη εηδηθφο ηκάληαο 

ζηήξημεο κεηψπνπ 
 

 

325,00 
 

δ)ζηήξηγκα ζηήζνπο   50,00 

ε)ηξνρήιαηε βάζε 1.350,00 
 
Αληηθαηάζηαζε: 

1) έσο 18 ρξφλσλ αλά δχν έηε ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο 
δηάπιαζεο 

2) άλσ ησλ 18-65 ρξφλσλ, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
αηηηνινγεκέλεο απφ ηα αξκφδηα πγεηνλνκηθά φξγαλα 
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17 

Μαμηιάξηα γηα ζεξαπεία ή πξνθχιαμε απφ 
θαηαθιίζεηο 
α)Μαμηιάξη κε αέξα  

 

 
245,00 

β)Μαμηιάξη κε ζθαηξίδηα  
ζηιηθφλεο       

210,00 
 

Αληηθαηάζηαζε αλά 2 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο 

18 
Μαμηιαξάθη Freyka (παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 1-2 έηε 
23,00 

19 

ηξψκα θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο 
δαπέδσλ απφ αθξψδεο βξαδχ θαπζην πιηθφ 

θαηάιιειεο ζθιεξφηεηαο , επελδεδπκέλν 

κε αδηάβξνρν αληηκηθξνβηαθφ βηλχιην, κε 

ηνμηθφ αλαδηπινχκελν.(παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

297,50 

20 

Ρνιιφ θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο 

απφ αθξψδεο πιηθφ δηαθφξσλ κεγεζψλ, 

βξαδχθαπζην θαηάιιειεο ζθιεξφηεηαο, 

επελδεδπκέλν κε αδη΄’αβξνρν κε ηνμηθφ 

αλζεθηηθφ P.V.C. ρπηφ, ρσξίο ξαθέο θαη 

θεξκνπάξ γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκνχ, 

ππναιιεξγηθφ (παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξφληα ιφγσ 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

322,50 

21 

Μπάια θπζηθνζεξαπείαο 
δηαθφξσλ κεγεζψλ (παηδηά) 

Αληηθαηάζηαζε αλά  2-5 έηε 
40,00 

 

ΠΡΟΘΔΔΗ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ 
ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 

Δμαξηήκαηα ηερλεηψλ κειψλ 
Θήθε κεξνχ ή θλήκεο 

 

 
Θ1 Carbon 1.000,00 
Θ2 Ρεηίλε + Carbon 800,00 
Θ3 Πιαζηηθή 
(ζεξκνπιαζηηθή) 

295,00 

Θ4 θλεκηαία ζήθε κε  
 αληηζηηξίγκαηα 

900,00 
 

2 

χλδεζκνο  
1 Αηζάιη 172,50 
2 Αινπκίλην 144,00 
3 Σηηάλην 246,00 

3 

Άμνλαο – ζπκπεξηιακβάλεηαη ζχλδεζκνο  
Α1 Αηζάιη 202,50 
Α2 Αινπκίλην 231,00 
Α3 Σηηάλην 285,00 

4 
Κάιηζα ηιηθφλεο Κλήκεο ή Μεξνχ  

Κ1 300,00 
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Κ2 375,00 
Κ3 450,00 
Κ4 725,00 

5 Αζθάιεηα εγθισβηζκνχ θλήκεο ή κεξνχ 325,00 

6 

Γφλαην  
Γ1 467,50 
Γ2 497,50 
Γ3 575,00 
Γ4 675,00 
Γ5           1.762,50 
Γ6           1.712,50 

7 

Αθξψδεο επηθάιπςε  
Δ1 Μεξνχ 245,00 

Δ2 Κλήκεο 187,50 

8  

Πέικα  

Π1 Sach 208,00 
Π2 Γπλακηθφ 264,00 
Π3 Μεραληθφ 264,00 
Π4 Τπεξδπλακηθφ 937,50 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλεηνχ κέινπο κεηά ηελ πεληαεηία  
ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο 

 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ 
Ρ.Σ.δ.ρσξίο αληηζηεξίγκαηα. 

867,00 

2 Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ 
Ρ.Σ.Β. κε αληηζηεξίγκαηα. 

1.000,00 

3 Κλεκηαία πξφζεζε γεξηαηξηθνχ ηχπνπ 
Ρ.Σ.Β. 

1.000,00 

4 Κλεκηαία πξφζεζε μχιηλε κε επέλδπζε 
δέξκαηνο ή μχιν πιαζηηθνπνηεκέλν 

510,00 

5 Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν 510,00 

6 Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ζήθε 
πξνεθηάζεσο θνινβψκαηνο 

550,00 

7 Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν επί γφλαηνο  
Κλεκηαία πξφζεζε δεξκάηηλε κε 
αληηζηεξίγκαηα (δέξκα θαη αηζάιη) 

605,00 

555,00 

8 Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME κε κεξηαίν 
ζηήξηγκα(δέξκα θαη αηζάιη) 

550,00 

9 Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME 

ρσξίο κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) 
380,00 

10 Πξφζεζε δεξκάηηλε T.PIROGOFF (δέξκα 
θ’αηζάιη) 

380,00 

11 Πξφζεζε μχιηλε T.PIROGOFF 350,00 

12 Πξφζεζε CHOPAR (δέξκα θαη αηζάιη) 210,00 

13 Πξφζεζε CHOPAR κε θλεκηαίν ζηήξηγκα 
(δέξκα θ’αηζάιη) 

408,00 

14 Πξνζέζεηο SYME-PIROGOFF (ξεηίλε) 1.500,00 

15 Πξφζεζε CHOPAR (ξεηίλε) 1.250,00 
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16 Μεξηαία πξφζεζε απεμάξζξσζεο ηζρίνπ ή 
εκηππειεθηνκήο (ζήθε κε ξεηίλεο –
άξζξσζε ηζρίνπ ηηηαλίνπ-γφλαην 4αμνληθφ-
ζσιήλαο+ζχλδεζκνο ηηηαλίνπ-δπλακηθφ 
πέικα) 

6.080 

17 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε 680.00 

18 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε θαη 
αζθάιεηα 

730,00 

19 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο 630,00 

20 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο θαη 
αζθάιεηα 

680,00 

21 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα 750,00 

22 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα θαη 
αζθάιεηα 

795,00 

23 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ 
(ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε δψλε 

1.025,00  

24 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ 
(ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε ηηξάληεο 

975,00 

25 Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ 
(ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε βεληνχδα 

1095,00 

26 Κάιηζα θνινβψκαηνο κεξνχ ή θλήκεο 

Κάιηζα θνινβψκαηνο κεξνχ ή θλήκεο 

ζηιηθφλεο 

27,00 

122,44 

27 Πξφζεζε ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ 
δαθηχισλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαιαγγηθήο 
άξζξσζεο θάησ άθξσλ (ην έλα) 

675,00 

28 Πξφζεζε lisfranc κε πέικα ζηιηθφλεο 2.937,50 

29 ΠΡΟΘΔΖ ΑΠΔΞΑΡΘΡΧΖ 
ΓΟΝΑΣΟ 

 

α. άξζξσζε γφλαηνο 
πνιπαμνληθή κε αζθάιεηα 

745,50 
 

β. άξζξσζε γφλαηνο 
πνιπαμνληθή ρσξίο αζθάιεηα 

694,50 
 

γ. άξζξσζε γφλαηνο πδξαπιηθή 
πνιπθεληξηθή 

1.472,00 
 

δ. άξζξσζε γφλαηνο  κε 
πδξαπιηθή πεξηζηξνθή 

1.637,50 
 

ε. άξζξσζε γφλαηνο πνιπαμνληθή 
πλεπκαηηθή 
(απηναζθαιζηδφκελε) 

1.462,50 
 

Σα είδε Νν 1-7,  16-25 θαη 29 αληηθαηάζηαζε ζηελ 5εηία ιφγσ 

νινθιεξσηηθήο θζνξάο. 

Σα είδε Νν 8-15 αληηθαηάζηαζε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο: 

Δλήιηθεο: 2 ρξφληα 

Παηδηά: 6-12 κήλεο 

Σα είδε Νν 26 αληηθαηάζηαζε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο κεηά ην 

ρξφλν. 

 

ΠΡΟΘΔΔΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 
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1 Θήθε θνινβψκαηνο αληηβξαρίνπ  - 
βξαρηνλίνπ εζσηεξηθή 

 

Απιή 286,00 
ηιηθφλεο 725,00 
Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 512,50 

2 Θήθε θνινβψκαηνο αληηβξαρίνπ  - 
βξαρηνλίνπ εζσηεξηθή – αντικατάσταση 
όπως η θήκη των κάτω άκρων 

 

Απιή 447,50 
Με αζθάιεηα γηα ζηιηθφλε 575,00 
Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 850,00 
Βξαρηνλίνπ γηα απεμάξζξσζε αγθψλα 
γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 

1.407,50 

3 Σκήκα modular βξαρηνλίνπ 800,00 

4 Αθξψδεο επηθάιπςε βξαρηνλίνπ modular 187,50 

 

 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Μεραληθφο απιφο γηα MODULAR 575,00 

2 Μεραληθφο απιφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.150,00 

3 Ζιεθηξνληθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 2.250,00 

4 Ζιεθηξηθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.559,00 

5 πλδεηήξαο 172,50 

 

 
ΠΑΛΑΜΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Κνζκεηηθή πξφζεζε 150,00 

2 Ζιεθηξηθή πξφζεζε απιή 1.787,50 

3 Ζιεθηξηθή ξπζκηδφκελε απμεκέλεο 
επαηζζεζίαο 

2.180,00 

4 Ζιεθηξηθή κε αηζζεηήξεο 3.065,00 

5 πλδεηήξαο 56,00 

 
ΓΑΝΣΗ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Απιφ 156,00 

2 ηιηθφλεο 227,50 

Αληηθαηάζηαζε: 1 ρξφλνο 

 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΔΩΝ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Μπαηαξίεο  
Απιέο (2 ηεκ) 255,00 
Ληζίνπ (2 ηεκ) 420,00 
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Θήθε  64,00 
Δπαθέο (δεχγνο) 71,10 
Φνξησηήο 270,00 

2 Ζιεθηξφδηα 785,00 

3 Καιψδηα 72,00 

4 Ζιεθηξηθφο πεξηζηξνθέαο 889,00 

5 Γαθηχιηνο 

πλδεηηθφ εμάξηεκα ην ζεη 

Οκναμνληθφ βχζκα 

 

210,00 

Αληηθαηάζηαζε: 3 ρξφληα 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλεηνύ κέινπο ιόγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο κεηά ηελ 

πεληαεηία. 

 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφ πιαζηηθφ 330,00 

2 Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφ πιαζηηθφ κε 
κεραληθή παιάκε, κε δπλαηφηεηα 
ζχιιεςεο 2 δαθηχισλ, αληίρεηξα θαη 
δείθηε, κέζσ ηκάλησλ αλάξηεζεο. 

415,00 

3 Πξφζεζε απφ πιαζηηθφ γηα αθξσηεξηαζκφ 
α)θάησ απφ ηνλ ψκν(βξαρηφλην)  
β)απφ ηνλ ψκν 

 

505,00  

646,00 

4 Κάιηζα θνινβψκαηνο ρεξηνχ  
Κάιηζα θνινβψκαηνο ρεξηνχ ζηιηθφλεο 

27,00  

122,44 

5 Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο γηα 
αθξσηεξηαζκφ απφ δεχηεξε κεηαθαιαγγηθή 
άξζξσζε (ην έλα). 

675,00 

6 Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο κε 
ζπγθξάηεζε γχξσ απφ ηελ παιάκε 
(επηπιένλ ην θφζηνο γηα θάζε δάθηπιν 
αθξσηεξηαζκέλν) 

875,00 

7 Πξφζεζε παιάκεο απφ ζηιηθφλε 2.950,00 

Αληηθαηάζηαζε: 

Σα είδε 1-3 κεηά από 5 έηε 

Σν είδνο 4 κεηά από  1 έηνο 

Σα είδε 5-7 κεηά από  3 έηε 

 

 

ΔΗΓΖ ΚΔΦΑΛΖ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1  Σερλεηνί νθζαικνί γπάιηλνη (αλά ηεκάρην) 254,63 

2  Σερλεηνί νθζαικνί πιαζηηθνί (αλά 
ηεκάρην) 

462,96 

3 Πεξνχθα  251,41 

4 Λαξπγγφθσλν  πνζό ηηκνινγίνπ 
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ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΑΠΟΓΟΣΔΟ ΠΟΟ 

€ 

1 Αεξνζπκπηεζηέο ηχπνπ PULMO AND 

DEVILBISS 
έσο 90,00 

2 Αζθνί αλαπλνήο ηχπνπ AMBU  
(αζθνί αλάλεςεο) 

έσο 90,00 

3 Δμαζθεηέο αλαπλνήο ηχπνπ VOLDAN  έσο 90,00 

4 Μάζθεο νμπγφλνπ - POOMETPA έσο 90,00 

5 Μεράλεκα ζπλαγεξκνχ άπλνηαο έσο 90,00 

6 Νεθεινπνηεηέο έσο  250,00 

7 POOMETPO MINI- WRIGHT 

ΑΘΜΑΣΟ (PICK FLOW METER) 
έσο 90,00 

8 ΤΜΠΤΚΝΧΣΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤ έσο 90,00 

9 ΤΚΔΤΔ AEROSOL έσο 90,00 

10 ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ  έσο 90,00 

11 ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 

ΠΣΤΔΛΧΝ  
έσο 90,00 

12 ΤΚΔΤΔ ΔΗΠΝΟΧΝ έσο 90,00 

13 ΤΚΔΤΔ ΘΧΡΑΚΑ FLUER - EVAC έσο 90,00 

14 ΤΚΔΤΔ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΣΧΝ 

(ΤΠΔΡΖΥΧΝ) 
έσο 90,00 

15 ΤΚΔΤΖ AEROCHAMPER ME 

ΜΑΚΑ 
έσο 90,00 

16 ΦΟΡΖΣΟΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΟΓΚΟΤ  

ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΟΜΗΟ 

έσο 90,00 

17 ΦΗΑΛΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (ΑΔΡΗΟ) ΚΑΗ 

ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ) 
πνζό ηηκνινγίνπ 

ηηο ηηκέο απηέο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

Ζ Απφθαζε απηή  λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

ΦΗΛΗΠΠΟ ΑΥΗΝΗΓΖ 

 

 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 
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