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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  Αθήνα, 6.10.2016 

  Α.Π.: 4973 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        

Ταχ. ∆/νση: Αβέρωφ 12Α  

Τ.Κ.: 10433, Αθήνα  

Τηλ: 213 2037542 

   

 

 

Θέµα: «Εξαίρεση τιµών ειδών καρδιολογίας από το Παρατηρητήριο Τιµών 

και καθορισµός των τιµών τους» 

 

Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΥΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:             

1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 

του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήµερα. 

1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις 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.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 

116). 

1.4. Τις διατάξεις του Π.∆. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» 

(Α’ 173). 

1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 

«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204). 

1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 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 διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτός ισχύει 

σήµερα. 
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2.2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 13 του Ν. 

3918/2011 (Α΄ 31) «∆ιαρθρωτικές 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 

παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της 

παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση 

Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, 

εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για 

τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 

και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - µελών σχετικά µε 

την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού 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 Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) 

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, η οποία υπογράφεται από τον  

Προέδρο και το Γενικό Γραµµατέα του, καθώς και κατάλογος ειδών 

καρδιολογίας.  

3.2. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου Ε.Π.Υ. 4947/5.10.2016 έγγραφο του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στο οποίο επισυνάπτεται 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 
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στερέωσης 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 «Εµφυτευόµενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για 

καρδιακό επανασυγχρονισµό σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac 

resynchronization therapy -defibrillator CRT-D)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.1.6» µε τιµή 10.490,00 ευρώ, για το είδος «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ 

ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ 

ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΕΣ-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.1.15» µε 

τιµή 1.285,00 ευρώ, για το είδος «Βηµατοδότες δύο κοιλοτήτων µε 

προσαρµοζόµενη συχνότητα. (DDDR)- Κωδικός Παρατηρητηρίου 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)- 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.6» µε τιµή 3.800,00 ευρώ, για το είδος 

«Βηµατοδότες µίας κοιλότητας µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (SSIR) 

(single chamber rate responsive pace makers)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.2.7» µε τιµή 963,52 ευρώ, για το είδος «Ηλεκτρόδιο παθητικής 

πρόσφυσης, χαµηλής ουδού-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.8» µε 

τιµή 228,00 ευρώ, για το είδος «Ηλεκτρόδιο ενεργετικής πρόσφυσης, 

χαµηλού ουδού - Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.9» µε τιµή 228,00 

ευρώ, για το είδος «Σετ υποκλείδιου εισαγωγέα-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.2.12» µε τιµή 10,00 ευρώ, για το είδος «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ 

ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ 

MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.21» µε τιµή 790,00 ευρώ, για το 

είδος «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.22» µε τιµή 

790,00 ευρώ, για το είδος «Βηµατοδότες δυο κοιλοτήτων µε 

προσαρµοζόµενη συχνότητα (DDDR) µε ειδικές θεραπευτικές και 

διαγνωστικές 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» µε τιµή 3.700,00 ευρώ.  

ΑΔΑ: Ω8ΞΙ465ΦΥΟ-ΔΚΕ



4 

 

3.3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για 

τον Κρατικό Προϋπολογισµό όπως προκύπτει και από το µε αριθµ.πρωτ. 

Β1α/οικ. 74079 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουµε:  

 

Άρθρο µόνο 

1. Εξαιρούµε, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και κάλυψης ζωτικών 

λειτουργικών αναγκών των δηµοσίων νοσοκοµείων, 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 καρδιακό 

επανασυγχρονισµό σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac 

resynchronization therapy -defibrillator CRT-D)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.1.6»,  

(στ)«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΕΣ-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.1.15», 

(ζ)«Βηµατοδότες δύο κοιλοτήτων µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (DDDR)- 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.1»,  

(η)«Βηµατοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής 

βηµατοδότησης, µε προσαρµοζόµενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR)-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.5», 

(θ)«Βηµατοδότες τριών κοιλοτήτων (Συσκευές καρδιακού 

επανασυγχρονισµού) [Three chamber pacemakers with ventriculoventricular 

delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT)]- 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.6», 

(ι)«Βηµατοδότες µίας κοιλότητας µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (SSIR) 

(single chamber rate responsive pace makers)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.2.7», 
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(ια)«Ηλεκτρόδιο παθητικής πρόσφυσης, χαµηλής ουδού-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.8»,   

(ιβ)«Ηλεκτρόδιο ενεργετικής πρόσφυσης, χαµηλού ουδού-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.9» 

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

(ιδ) «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.21», 

(ιε)«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.22», 

(ιστ)«Βηµατοδότες δυο κοιλοτήτων µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (DDDR) 

µε ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές 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 καρδιακό 

επανασυγχρονισµό σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac 

resynchronization therapy -defibrillator CRT-D)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.1.6» 7.867,50 ευρώ,  

(στ)«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΕΣ-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.1.15»  963,75 ευρώ, 

(ζ)«Βηµατοδότες δύο κοιλοτήτων µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (DDDR)- 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.1»  990,00 ευρώ,  

(η)«Βηµατοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής 

βηµατοδότησης, µε προσαρµοζόµενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR)-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.5»  847,50 ευρώ, 
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(θ)«Βηµατοδότες τριών κοιλοτήτων (Συσκευές καρδιακού 

επανασυγχρονισµού) [Three chamber pacemakers with ventriculoventricular 

delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT)]- 

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.6»  2.850,00 ευρώ, 

(ι)«Βηµατοδότες µίας κοιλότητας µε προσαρµοζόµενη συχνότητα (SSIR) 

(single chamber rate responsive pace makers)-Κωδικός Παρατηρητηρίου 

Τιµών 24.2.7»  722,64 ευρώ, 

(ια)«Ηλεκτρόδιο παθητικής πρόσφυσης, χαµηλής ουδού-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.8»  171,00 ευρώ,   

(ιβ)«Ηλεκτρόδιο ενεργετικής πρόσφυσης, χαµηλού ουδού-Κωδικός 

Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.9»  171,00 ευρώ, 

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

7,50 ευρώ, 

(ιδ) «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιµών 24.2.21» 592,50 

ευρώ, 

(ιε)«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΥ Ο∆ΟΥ MRI-Κωδικός Παρατηρητηρίου 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 µαγνητική 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 Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

ΑΔΑ: Ω8ΞΙ465ΦΥΟ-ΔΚΕ
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