
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

2 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Πει-
θαρχικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Προσωπικό 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

3 Εξαίρεση τιμών ειδών καρδιολογίας από το Παρατη-
ρητήριο Τιμών και καθορισμός των τιμών τους.

4 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΑ. 1338/96 Α.Υ.Ο. 
(ΦΕΚ Β’ 18/1997) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Διαδικα-
σία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που 
πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατε-
στημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή 
- ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοι-
νότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την 
Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 1620/2868 (1)

  Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Υπηρε-

σιακού Συμβουλίου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.δ. 351/1991 «Τροπο-

ποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» 
(Α' 121), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.δ. 410/1988 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθε-
σίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Α' 191), όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. Φ. 1601/1360/14-5-2015 απόφαση «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας». (Β' 846).

4. Το υπ' αριθμ. 98428/01.07.2015 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

5. Την υπ' αριθμ. Φ.1620/2109/14.7.2015 (Β' 1582) απόφαση 
περί ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Προε-
δρίας της Δημοκρατίας.

6. Την υπ' αριθμ. Α.Π. Π8Ν37β-32209/8.7.2016 απόφαση 
περί άρσης Απόσπασης στην Προεδρία της Δημοκρατίας της 
Γεωργίας Ντερμάρη.

7. Την υπ' αριθμ. Α.Π. ΔΙΔΚ/16342/27.7.2016 απόφαση περί 
απόσπασης του Παναγιώτη Πασσά στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας και την υπ' αριθμ. Φ.1621/2442/1.8.2016 απόφαση περί 
ορισμού και τοποθέτησης του Παναγιώτη Πασσά ως Προϊστα-
μένου στο Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 περ. γ' και 3 της υπ' 
αριθμ. Φ. 1620/2109/14.7.2015 (Β΄ 1582) απόφασης ως εξής:

« 1γ. Μυρτώ Τσιγγά Διευθύντρια του Γραφείου Διοικητικών 
Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας».

«3. Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η Μυρτώ 
Τσιγγά, Διευθύντρια του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με αναπληρωτή τον Πανα-
γιώτη Πασσά, Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού και 
Γραμματείας». 

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 1620/2109/14.7.2015 (Β' 1582) 
απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Ειδικός Γραμματέας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ι

Αριθμ. Φ.1620/2869 (2)

    Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Πειθαρ-

χικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Προσωπικό της 

Προεδρίας της Δημοκρατίας.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.δ. 351/1991 «Τροπο-
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ποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» 
(Α' 121), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.δ. 410/1988 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθε-
σίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Α' 191), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως ισχύει σε συνδυασμό με αυτές της 
παρ. 13 του άρθρου 146Α του αυτού Κώδικα.

4. Την υπ' αριθμ. Φ. 1620/2253/29.07.2015 (ορθή επανάλη-
ψη 31.08.2015) (Β' 1897), (Β' 2090) απόφαση «Ορισμός μελών 
του πειθαρχικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Προσωπικό της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας»

5. Την υπ' αριθμ. Φ. 1601/1360/14-5-2015 απόφαση «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας». (ΦΕΚ Β' 846).

6. Την υπ' αριθμ. Α.Π. Π8Ν37β-32209/8.7.2016 απόφαση 
περί άρσης Απόσπασης στην Προεδρία της Δημοκρατίας της 
Γεωργίας Ντερμάρη.

7. Την υπ' αριθμ. Α.Π. ΔΙΔΚ/16342/27.7.2016 απόφαση περί 
Απόσπασης του Παναγιώτη Πασσά στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας και την υπ' αριθμ. Φ. 1621/ 2442/1.8.2016 απόφα-
ση περί ορισμού και τοποθέτησης του Παναγιώτη Πασσά ως 
Προϊσταμένου στο Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 περ. γ' της υπ' αριθμ. Φ. 1620/2253/
31.08.2015 (ορθή επανάληψη 31.08.2015) (Β' 1897), (Β' 2090) 
απόφασης ως εξής:

« 1γ. Μυρτώ Τσιγγά Διευθύντρια του Γραφείου Διοικητικών 
Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ως τακτικό μέ-
λος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας».

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. Φ. 1620/2253/31.08.2015 (ορθή 
επανάληψη 31.082015) απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Ειδικός Γραμματέας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ι

Αριθμ. 4973 (3)
    Εξαίρεση τιμών ειδών καρδιολογίας από το Παρατηρη-

τήριο Τιμών και καθορισμός των τιμών τους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως 
ισχύει σήμερα.

1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως 
ισχύει σήμερα.

1.3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α' 116).

1.4. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας» (Α' 173).

1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β' 204).

1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγεί-
ας Παύλο Πολάκη» (Β' 777).

2.1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου 3 του 
Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες δια-
τάξεις» (Α' 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2.2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 
του Ν. 3918/2011 (Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα, ιδίως 
μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού με τις διατάξεις του 
άρθρου 98 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21) και της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπο-
λέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποι-
ημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την 
Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής 
για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομο-
θεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απρι-
λίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων κα-
πνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Α' 141).

2.3. Τις διατάξεις της 8/2010 απόφασης της Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και κανόνες λειτουργίας και 
προϋποθέσεις του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του 
άρθρου 10 του Ν.3580/2007» (ΦΕΚ Β' 777).

3.1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Υ. 972/23.9.2016 έγγραφο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στο οποίο επισυνάπτονται 
επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνο-
λογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό 
Γραμματέα του, καθώς και κατάλογος ειδών καρδιολογίας.

3.2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Υ. 4947/5.10.2016 έγ-
γραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στο οποίο επισυνά-
πτεται κατάλογος ειδών καρδιολογίας με τις ακόλουθες τιμές:

Για το είδος «Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας 
τύπου VVIR-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.1» με τιμή 
9.510,00 ευρώ, για το είδος «Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο 
κοιλοτήτων τύπου DDDR-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 
24.1.2» με τιμή 10.000,00 ευρώ, για το είδος «Ηλεκτρόδια 
σύγχρονης απινίδωσης -βηματοδότησης, ενεργητικής στερέ-
ωσης βιδωτά - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.4 » με 
τιμή 2.699,00 ευρώ, για το είδος «Υποκλείδιος καθετήρας για 
ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου - Κωδικός Παρατηρητηρίου 
Τιμών 24.1.5» με τιμή 570,00 ευρώ, για το είδος «Εμφυτευ-
όμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανα-
συγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac 
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resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) - Κωδικός 
Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.6» με τιμή 10.490,00 ευρώ, για 
το είδος «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ 
ΚΟΛΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑKOΥΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙ-
ΝΙΔΩΤΕΣ - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.15» με τιμή 
1.285,00 ευρώ, για το είδος «Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων 
με προσαρμοζόμενη συχνότητα. (DDDR)- Κωδικός Παρατη-
ρητηρίου Τιμών 24.2.1» με τιμή 1.320,00 ευρώ, για το είδος 
«Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής 
βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα 
(VDDR) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.5» με τιμή 
1.130,00 ευρώ, για το είδος «Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων 
(Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού) (Three chamber 
pacemakers with ventriculoventricular delay programming 
ability (Cardiac resynchronization therapy device - CRT) - Κω-
δικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.6» με τιμή 3.800,00 ευρώ, 
για το είδος «Βηματοδότες μίας κοιλότητας με προσαρμοζό-
μενη συχνότητα (SSIR) (single chamber rate responsive pace 
makers) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.7» με τιμή 
963,52 ευρώ, για το είδος «Ηλεκτρόδιο παθητικής πρόσφυ-
σης, χαμηλής οδού - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.8» 
με τιμή 228,00 ευρώ, για το είδος «Ηλεκτρόδιο ενεργητικής 
πρόσφυσης, χαμηλού οδού - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 
24.2.9» με τιμή 228,00 ευρώ, για το είδος «Σετ υποκλείδιου εισα-
γωγέα - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.12» με τιμή 10,00 
ευρώ, για το είδος «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI - Κωδικός 
Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.21» με τιμή 790,00 ευρώ, για το 
είδος «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI - Κωδικός Παρατηρη-
τηρίου Τιμών 24.2.22» με τιμή 790,00 ευρώ, για το είδος «Βη-
ματοδότες δυο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα 
(DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες 
και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική το-
μογραφία (MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker 
with special therapeutic and diagnostic capabilities - Κωδικός 
Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.15» με τιμή 3.700,00 ευρώ.

3.3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό όπως προκύπτει 
και από το με αριθμ.πρωτ. Β1α/οικ. 74079 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο 

1. Εξαιρούμε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κάλυ-
ψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημοσίων νοσοκομεί-
ων, την ανάρτηση τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών των εξής 
ειδών καρδιολογίας: 

(α)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR - 
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.1»,

(β)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου 
DDDR - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.2»,

(γ)«Ηλεκτρόδια σύγχρονης απινίδωσης - βηματοδότησης, 
ενεργητικής στερέωσης βιδωτά - Κωδικός Παρατηρητηρίου 
Τιμών 24.1.4», 

(δ)«Υποκλείδιος καθετήρας για ηλεκτρόδιο στεφανιαίου 
κόλπου - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.5»,

(ε)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρ-
διακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-
κεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) - 
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.6»,

(στ)«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛ-
ΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩ-
ΤΕΣ-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.15»,

(ζ)«Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συ-
χνότητα (DDDR) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.1»,

(η)«Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπι-
κής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα 
(VDDR) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.5»,

(θ)«Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων (Συσκευές καρδια-
κού επανασυγχρονισμού) [Three chamber pacemakers with 
ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac 
resynchronization therapy device - CRT)]-Κωδικός Παρατη-
ρητηρίου Τιμών 24.2.6»,

(ι) «Βηματοδότες μίας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συ-
χνότητα (SSIR) (single chamber rate responsive pace makers) - 
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.7»,

(ια)«Ηλεκτρόδιο παθητικής πρόσφυσης, χαμηλής οδού-Κω-
δικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.8»,

(ιβ)«Ηλεκτρόδιο ενεργητικής πρόσφυσης, χαμηλού οδού-
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.9»

(ιγ)«Σετ υποκλείδιου εισαγωγέα-Κωδικός Παρατηρητηρίου 
Τιμών 24.2.12»,

(ιδ) «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρη-
τηρίου Τιμών 24.2.21»,

(ιε)«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρη-
τηρίου Τιμών 24.2.22»,

(ιστ)«Βηματοδότες δυο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη 
συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστι-
κές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς 
σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Dual chamber rate 
responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic 
capabilities-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.15».

2. Καθορίζουμε τις τιμές για όλη την επικράτεια των ως άνω 
εξαιρούμενων ειδών καρδιολογίας ως εξής:

(α)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR-
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.1» 7.132,50 ευρώ,

(β)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου 
DDDR - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.2» 7.500,00 ευρώ,

(γ)«Ηλεκτρόδια σύγχρονης απινίδωσης-βηματοδότησης, 
ενεργητικής στερέωσης βιδωτά - Κωδικός Παρατηρητηρίου 
Τιμών 24.1.4» 2.024,25 ευρώ,

(δ)«Υποκλείδιος καθετήρας για ηλεκτρόδιο στεφανιαίου 
κόλπου - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.5» 427,50 ευρώ,

(ε)«Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρ-
διακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
(Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) - Κω-
δικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.6» 7.867,50 ευρώ,

(στ)«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛ-
ΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩ-
ΤΕΣ-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.1.15» 963,75 ευρώ,

(ζ)«Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότη-
τα (DDDR) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.1» 990,00 ευρώ,

(η)«Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπι-
κής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα 
(VDDR) - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.5» 847,50 ευρώ,

(θ)«Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων (Συσκευές καρδια-
κού επανασυγχρονισμού) [Three chamber pacemakers with 
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ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac 
resynchronization therapy device- CRT)] - Κωδικός Παρατη-
ρητηρίου Τιμών 24.2.6» 2.850,00 ευρώ,

(ι) «Βηματοδότες μίας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συ-
χνότητα (SSIR) (single chamber rate responsive pace makers)- 
Kωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.7» 722,64 ευρώ,

(ια) «Ηλεκτρόδιο παθητικής πρόσφυσης, χαμηλής οδού-
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.8» 171,00 ευρώ,

(ιβ) «Ηλεκτρόδιο ενεργητικής πρόσφυσης, χαμηλού οδού-
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.9» 171,00 ευρώ,

(ιγ) «Σετ υποκλείδιου εισαγωγέα-Κωδικός Παρατηρητηρίου 
Τιμών 24.2.12» 7,50 ευρώ,

(ιδ) «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρη-
τηρίου Τιμών 24.2.21» 592,50 ευρώ,

(ιε) «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρη-
τηρίου Τιμών 24.2.22» 592,50 ευρώ,

(ιστ) «Βηματοδότες δυο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη 
συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές 
ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μα-
γνητική τομογραφία (MRI safe, Dual chamber rate responsive 
pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities-
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 24.2.15» 2.200,00 ευρώ.

Οι τιμές των ως άνω ειδών ισχύουν έως την ολοκλήρωση 
κεντρικού διαγωνισμού ή διαγωνισμών των νοσοκομείων για 
την προμήθεια των ιδίων ειδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1149 (4)

    Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΑ. 1338/96 Α.Υ.Ο. 

(ΦΕΚ Β' 18/1997) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Διαδικα-

σία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατε-

στημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - 

ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοι-

νότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την 

Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» 

(ΦΕΚ Α' 248 07-11-2000), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
ειδικότερα:

α. την περίπτωση β της παραγράφου 1 και την παράγραφο 
2 του άρθρου 24, 

β. την περίπτωση κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, 
γ. τις περιπτώσεις α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 4 του 

άρθρου 30, 
δ. την υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β παραγράφου 1 

του άρθρου 34,
ε. το άρθρο 39 σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ 

επιχειρήσεις λόγω κύκλου εργασιών,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 της οδηγίας αριθμ. 2006/112/
ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (κοι-
νοτική οδηγία ΦΠΑ).

3. Την αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ. 
1338/30-12-1996 Α.Υ.Ο., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα 
Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

5. Τα Προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ 
7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» 
και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αρ. πρωτ. Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β), 
κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώ-
του άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α' 222) όπως ισχύει.

9. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 20.01.2016 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. 

10. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο. με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών 
λιανικής πώλησης και προώθησης του εξαγωγικού εμπορίου. 

11. Ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισμό καθώς αφορά τροποποίηση απόφα-
σης για θέσπιση διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 24 του 
Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περίπτωση 3 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της με αριθμ. 
πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ. 1338/30-12-1996 
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ 18/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Η συνολική αξία καθενός φο-
ρολογικού στοιχείου του άρθρου 3 περίπτ. β) της παρούσας 
συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, θα υπερβαίνει το ελά-
χιστο όριο των πενήντα (50) ευρώ. Δεν χορηγείται απαλλαγή 
σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων του ενός φορολογικών 
στοιχείων με αξία έκαστου κατώτερη των πενήντα (50) ευρώ, 
ακόμα κι αν η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει το κατώτερο 
όριο των πενήντα (50) ευρώ, είτε αυτά έχουν εκδοθεί από τον 
ίδιο πωλητή είτε από περισσότερους».

Άρθρο 2 
Έναρξης ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει 15 ημέρες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032310710160004*
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