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Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελλη-

νικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η Συμφωνία με-
ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πα-
στέρ, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 2017, 
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και 
γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017, μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εδρεύει στην Ελλά-

δα, στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από τους 
Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας (εφεξής: η Ελληνική Κυβέρνηση),

του Ινστιτούτου Παστέρ, που εδρεύει στη Γαλλία, στο 
Παρίσι 25-28 rue du Docteur Roux 75724 Παρίσι Cedex 
15, το οποίο εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής: Ινστιτούτο 
Παστέρ), καθώς και

του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που εδρεύει στην 
Ελλάδα, στην Αθήνα Λ.Β. Σοφίας 127, 11521 Αμπελό-
κηποι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ ή ΕΙΠ),

εφεξής, μεμονωμένα το κάθε μέρος «ο Συμβαλλόμε-
νος» ή από κοινού όλα τα μέρη «οι Συμβαλλόμενοι»,

συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής:

Άρθρο 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός 
των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 2

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

2.1 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι ερευνητικό 
ινστιτούτο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα. Λειτουργεί προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την προα-
γωγή της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και για την 
υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας. Εποπτεύεται από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και 
από το Υπουργείο Υγείας για θέματα δημόσιας υγείας.

2.2 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αναπτύσσει δρα-
στηριότητες ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

- στη Δημόσια Υγεία, μέσω της λειτουργίας Τμήματος 
Διάγνωσης και Κέντρων Αναφοράς,

- στη βιοϊατρική, στη βασική και εφαρμοσμένη ιατρική 
έρευνα με έμφαση στις λοιμώξεις του ανθρώπου και των 
ζώων που προκαλούνται από διάφορους μικροοργανι-
σμούς και στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα,

- στην έρευνα, ανάπτυξη, προμήθεια, παραγωγή, 
αποθήκευση και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θε-
ραπευτικών προϊόντων με προτεραιότητα την κάλυψη 
των εθνικών αναγκών, όπως αυτές θα προσδιορίζονται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουρ-
γείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

- στην εκπαίδευση, σε τομείς αντίστοιχους με την απο-
στολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το ΕΙΠ δύναται 
να χορηγεί υποτροφίες σε νέους ερευνητές.

2.3 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εδρεύει στην Αθή-
να. Υπηρεσίες και γραφεία του ΕΙΠ μπορεί να λειτουργή-
σουν, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής.

Άρθρο 3 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι μέλος του Διε-
θνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ (ΔΔΙΠ) και ως 
τέτοιο συνυπογράφει την από 17 Μαρτίου 2015 Σύμβα-
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ση συνεργασίας του ΔΔΙΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Σε αυτό το 
πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δηλώνει ρητά 
και χωρίς επιφύλαξη ότι αποδέχεται τις αρχές και τους 
κανόνες της εν λόγω Σύμβασης συνεργασίας καθώς και 
κάθε σύμβασης μελλοντικής που θα αντικαταστήσει/ 
τροποποιήσει αυτή.

Άρθρο 4 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4.1 Αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τους σκο-

πούς και τη στρατηγική του ΕΙΠ.
Συγκεκριμένα:
α. Διαμορφώνει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του 

ΕΙΠ, αναθέτοντας την προετοιμασία του στον Γενικό Δι-
ευθυντή.

β. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και 
τις οικονομικές καταστάσεις, ύστερα από εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή.

γ. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΕΙΠ.

δ. Εγκρίνει την προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών, με-
λετών και έργων.

ε. Ορίζει το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 5.2 
και μπορεί να τον παύσει για σοβαρούς λόγους αναγό-
μενους στα καθήκοντά του, με αιτιολογημένη απόφαση, 
αφού τηρήσει την αρχή της προηγούμενης ακρόασης και 
εφόσον δεν προβάλει αντιρρήσεις το Ινστιτούτο Παστέρ.

στ. Ορίζει τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τους Δι-
ευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων ΕΙΠ. 
Επίσης, μπορεί να παύσει τους ανωτέρω, ύστερα από 
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή αυτεπαγγέλτως, για 
σοβαρούς λόγους αναγόμενους στα καθήκοντά τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση και αφού τηρήσει την αρχή 
της προηγούμενης ακρόασης.

ζ. Ορίζει και ανακαλεί δύο (2) μέλη του Διεθνούς Επι-
στημονικού Συμβουλίου.

η. Εισηγείται προς τους αρμόδιους Υπουργούς τη σύ-
νταξη και τροποποίηση του Οργανισμού και του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού του Ινστιτούτου, ύστερα από εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή ή αυτεπαγγέλτως.

θ. Αποδέχεται δωρεές και κληροδοτήματα.
ι. Λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα ως Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Όργανο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει μέρος 
των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή σε μέλος αυτού 
ή στον Γενικό Διευθυντή.

4.2 Σύνθεση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Απο-
τελείται από πέντε (5) μέλη:

i. Δύο (2) εξωτερικά μέλη, επιστήμονες με διεθνές κύ-
ρος, διοικητική εμπειρία και ερευνητική και τεχνολογι-
κή δραστηριότητα, σχετική με ένα τουλάχιστον από τα 

αντικείμενα του Ινστιτούτου. Πρέπει να διαθέτουν τα 
προσόντα διορισμού για θέση ερευνητή βαθμίδας Α΄ ή 
αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ.

ii. Ένα (1) εξωτερικό μέλος, με εκτεταμένη εμπειρία σε 
θέματα οικονομίας, βιομηχανίας ή διοίκησης.

iii. Έναν (1) εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού 
του ΕΙΠ, ο οποίος πρέπει να είναι ερευνητής ή ΕΛΕ, Α΄ ή Β΄ 
βαθμίδας, και ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 
από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

iv. Έναν (1) εκπρόσωπο από κοινού του ειδικού επιστη-
μονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού του ΕΙΠ, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψη-
φοφορία από το σύνολο του προσωπικού αυτού, σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέ-
χουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

vi. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

vii. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τον 
οποίο ορίζει ο Υπουργός Υγείας.

viii. Ένα (1) μέλος, τον οποίο ορίζει το Ινστιτούτο Πα-
στέρ.

ix. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ.

Το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ο 
Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη του Συμβουλίου που 
βρίσκονται στην κατηγορία i του παρόντος άρθρου.

4.3 Διαδικασία εκλογής των τριών (3) μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

4.3.1 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, 
δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιο-
τήτων για την επιλογή των τριών (3) μελών των κατηγο-
ριών i και ii του παρόντος άρθρου 4.2., τουλάχιστον έξι 
(6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόταση υποψηφιοτήτων μπορεί να υποβάλει το Ιν-
στιτούτο Παστέρ, το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο 
του ΕΙΠ και το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΠ.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε εξειδι-
κευμένα ελληνικά έντυπα και επιστημονικά περιοδικά 
διεθνούς κύρους, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
ΕΙΠ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, του Υπουργείου Υγείας, και στον ευρωπαϊκό κόμ-
βο Euraxess.

4.3.2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας 
συγκροτείται Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψη-
φιοτήτων. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από επτά (7) 
μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, με 
μακρόχρονη εμπειρία στα ερευνητικά αντικείμενα του 
Ινστιτούτου ή/και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων 
και τα οποία υποδεικνύονται ως εξής:

i. Δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι 
υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Παστέρ.
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ii. Τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι 
υποδεικνύονται με την ακόλουθη διαδικασία: εντός δύο 
(2) μηνών το αργότερο από τη λήξη της υποβολής υπο-
ψηφιοτήτων ή προτάσεων υποψηφιοτήτων, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΕΙΠ προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον 
δέκα (10) μελών, που έχουν προσόντα ερευνητών Α΄ 
βαθμίδας. Το ΕΣΕΚ, για την οριστικοποίηση του κατα-
λόγου, δικαιούται να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη 
από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει τα μέλη 
του καταλόγου. Από τον κατάλογο των μελών που προ-
τείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και ο Υπουργός Υγείας επιλέγουν και ορίζουν 
τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

iii. Δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές του, που υποδει-
κνύονται ως εξής: Το σύνολο του ερευνητικού προσωπι-
κού του Ινστιτούτου, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη 
υποβολής των υποψηφιοτήτων ή προτάσεων υποψηφι-
οτήτων, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, 
τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου 
και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθ-
μός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου 
της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συ-
νάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Αν παρέλθει 
άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνη-
τικού Ινστιτούτου πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή 
αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ 
ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή 
όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθ-
μίδας του Ινστιτούτου και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν 
συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού 
κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την 
προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου 
τους. Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΙΠ και 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται 
να είναι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ.

4.3.3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια, 
αξιολογεί τους υποψηφίους για τις τρεις (3) θέσεις από 
τις κατηγορίες 4.2.i και 4.2.ii, και υποβάλλει στους επο-
πτεύοντες Υπουργούς πίνακα με σειρά κατάταξης για 
τους υποψήφιους της κατηγορίας 4.2.i και πίνακα κα-
τάταξης για τους υποψήφιους της κατηγορίας 4.2.ii. Σε 
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των δύο (2), 
η Επιτροπή Αξιολόγησης συμπληρώνει αντίστοιχα τους 
πίνακες, με υποψηφίους που πληρούν τα προσόντα. Για 
την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των μελών 
του Δ.Σ. (εφόσον δεν είναι υποψήφιοι), των ερευνητών 
και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ΕΙΠ, η οποία 
εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής. Οι ανωτέρω γνώμες 
εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κα-
νονισμό του Ε.Ι.Π., άλλως με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι δεσμευτική για τους 
Υπουργούς.

4.3.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η: οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι 
τρεις (3) πρώτοι των καταλόγων, στους οποίους περιλαμ-
βάνονται τα δύο (2) μέλη της κατηγορίας 4.2.i και το ένα 
(1) μέλος της κατηγορίας 4.2.ii αντίστοιχα. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 
4.2.iii και 4.2. iν).

4.3.5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του 
Δ.Σ. δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, ο 
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο 
Υπουργός Υγείας, με κοινή απόφασή τους που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζουν τα 
ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εν λόγω 
ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως 
έως τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4.4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τετραετής (4ετής). Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να 
υπηρετήσει έως δύο (2) θητείες.

4.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίω-
μα ψήφου, πλην των εκπροσώπων των εργαζόμενων, 
δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

4.6. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ συνεδριάζει τακτικά έξι (6) φορές το χρόνο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται και εκτά-
κτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνουν απαραίτητο ή 
εφόσον το ζητήσει περισσότερο από το ένα τρίτο των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Ε.Ι.Π..

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, σε περί-
πτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του ΕΙΠ ή σε άλλο τόπο, 
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
δύνανται να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΙΠ αποστέλλεται από τον Πρόεδρο σε όλα τα 
μέλη του Δ.Σ., στους παρατηρητές και στο Γενικό Διευθυ-
ντή, με οποιοδήποτε μέσο εγγράφως, δύο (2) εβδομάδες 
πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση αναφέρονται επακριβώς η ημερήσια 
διάταξη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής 
της συνεδρίασης.

Τα έγγραφα τα σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο 
μέσο, το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν την ημερο-
μηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εφόσον παρί-
στανται τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Μέλος που 
απουσιάζει μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το 
εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος μπορεί να 
έχει μόνο μία εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστι-
τούτου Παστέρ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων μελών και αυτών που εκπροσωπούνται.
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγρά-
φονται στα πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον υπάλληλο του ΕΙΠ που τελεί χρέη γραμ-
ματέα του Δ.Σ.. Τα πρακτικά φυλάσσονται στην έδρα του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σε αρχείο που τηρείται 
για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 5 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

5.1 Καθήκοντα
Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το ΕΙΠ και προΐσταται 

των ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών 
του. Μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. και διασφαλίζει την εύρυθμη λει-
τουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση. 
Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εισηγείται στο Δ.Σ., ύστερα από εντολή του, τη δια-
μόρφωση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΕΙΠ, 
σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΠ 
και το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο.

β. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, την ετήσια 
έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις.

γ. Διευθύνει το Ε.Ι.Π. και λαμβάνει αποφάσεις όσον 
αφορά τη λειτουργία αυτού, στο πλαίσιο του στρατηγι-
κού σχεδίου και του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητι-
κών και λοιπών προγραμμάτων από κάθε είδους πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων πόρων.

ε. Εποπτεύει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
Ε.Ι.Π., των ερευνητικών προγραμμάτων αυτού και των 
δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας.

στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορι-
σμό και την παύση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, 
των λοιπών Διευθυντών και του Διοικητικού Διευθυντή, 
των Προϊσταμένων των Τμημάτων καθώς και του λοιπού 
προσωπικού του ΕΙΠ που απασχολείται, σύμφωνα με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ζ. Συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Επιστημονικό Συμβούλιο.

η. Εκπροσωπεί το Ε.Ι.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, ύστε-
ρα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εκ-
προσωπεί το Ε.Ι.Π. ενώπιον όλων των δημόσιων αρχών 
και ιδιωτικών φορέων.

θ. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματο-
δότησης και τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα.

ι. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια. Αναλαμβάνει κάθε άλλη δράση σχετικά με τη διεύ-
θυνση, λειτουργία και τις δραστηριότητες του ΕΙΠ στην 
έρευνα και στη δημόσια υγεία, καθώς και κάθε δράσης 
που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
ΕΙΠ.

5.2 Ορισμός
Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πα-

στέρ ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
5.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστι-

τούτου Παστέρ δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υπο-

ψηφιοτήτων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ιν-
στιτούτου έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
Γενικού Διευθυντή. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο 
(2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας 
και σε εξειδικευμένα ελληνικά έντυπα και επιστημονικά 
περιοδικά διεθνούς κύρους, αναρτάται στο διαδικτυακό 
τόπο του ΕΙΠ, της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και στον 
ευρωπαϊκό κόμβο του Euraxess.

5.2.2 Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, το Δ.Σ. συ-
γκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή, 
αποτελείται από επτά (7) μέλη:

- δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΙΠ,

- τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Πα-
στέρ,

- δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από το σύνολο του 
ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 4.3.2 iii.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να είναι 
επιστήμονες διεθνούς κύρους, με γνώση των τομέων 
δραστηριοτήτων του ΕΙΠ ή/και με εμπειρία σε θέματα 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαχεί-
ρισης της έρευνας και διοίκησης επιστημονικών φορέων 
ή ομάδων.

5.2.3 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκεντρώνει και ανα-
λύει τους φακέλους των υποψηφίων για να εξακριβώ-
σει τα προσόντα και τις συστάσεις τους. Εντός σαράντα 
(40) ημερών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής 
υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ κατάλογο των προεπιλεγέντων υποψηφίων κατά 
τη σειρά αξιολόγησής τους με αιτιολογημένη έκθεση. Τα 
κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων, την εμπειρία στους τομείς δραστηριοποί-
ησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τη συνολική 
επιστημονική τους δραστηριότητα καθώς και τις διοικη-
τικές και διευθυντικές τους ικανότητες και τη συνολική 
διοικητική τους εμπειρία. Για την αξιολόγηση λαμβάνε-
ται υπόψη η γνώμη των ερευνητών, των ΕΛΕ καθώς και 
του λοιπού προσωπικού του ΕΙΠ, η οποία εκφράζεται 
ενώπιον της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Εσωτερικό Κανονισμό και ελλείψει αυτού σύμφωνα με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΠ.

5.2.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον υποψήφιο 
που κατετάγη πρώτος από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυ-
ντής διορίζεται, για πλήρη θητεία, με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Υγείας.

5.3 Θητεία του Γενικού Διευθυντή
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστι-

τούτου Παστέρ είναι τετραετής. Το ίδιο πρόσωπο δεν 
μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από δύο (2) θητείες 
στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 
Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τα κα-
θήκοντά του ασκεί ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είναι ερευνητής Α΄ 
βαθμίδας και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7305Τεύχος Α’ 50/16.03.2018

με το ν. 4310/2014. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί 
τα καθήκοντα για μέγιστη χρονική διάρκεια 3 μηνών, η 
οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Άρθρο 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ έχει πτυχίο διοικητικής, νομικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης, μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 10ετή 
διοικητική και οικονομική εμπειρία.

Διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, σύμφωνα με τη δι-
αδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
του ΕΙΠ και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, σύμφωνα με 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ.

Ο Διοικητικός Διευθυντής, προΐσταται των διοικητι-
κών, οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών του Ινστιτούτου 
καθώς και του νομικού γραφείου, πλην των Υπηρεσιών 
του Ινστιτούτου που σχετίζονται με την έρευνα. Αναφέ-
ρεται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΙΠ και καθήκον του 
είναι να διασφαλίζει την ομαλή διοικητική και οικονομική 
λειτουργία αυτού. Ειδικότερα:

1. Διευθύνει και συντονίζει τα επιμέρους τμήματα και 
γραφεία των Διοικητικών, Οικονομικών και λοιπών -
πλην των ερευνητικών - Υπηρεσιών του ΕΙΠ επιβλέπει 
τη λειτουργία τους, επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό με τις 
αρμοδιότητές τους και μεριμνά για τη νομιμότητα των 
ενεργειών τους.

2. Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και 
για θέματα που άπτονται των σκοπών του ΕΙΠ.

3. Προετοιμάζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την 
πορεία του προϋπολογισμού, τον ετήσιο απολογισμό, 
ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις.

4. Παρακολουθεί την διεκπεραίωση και ορθή εκτέλεση 
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Γενικού Διευθυντή.

5. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή του ΕΙΠ και ασκεί 
κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται.

6. Μεριμνά για την τοποθέτηση και μετακίνηση των 
εργαζομένων καθώς και για όλα τα θέματα του προσω-
πικού.

7. Υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων.

Άρθρο 7 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1 Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι (6) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ:

α. Δύο (2) μέλη είναι Έλληνες επιστήμονες διεθνούς 
κύρους, με γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης του 
ΕΙΠ και οι οποίοι υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

β. Δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τον Γενικό Διευ-
θυντή του Ινστιτούτου Παστέρ και 

γ. δυο (2) μέλη υποδεικνύονται με κοινή απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πα-
στέρ και του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ.

Τα μέλη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου είναι 
εξωτερικά.

Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου 
είναι τετραετής χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

Τα μέλη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου επι-
λέγουν μεταξύ τους έναν Πρόεδρο για θητεία 2 ετών, η 
οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

7.2. Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο συνέρχεται 
μία (1) φορά το χρόνο και περισσότερες φορές εάν αυτό 
κριθεί αναγκαίο. Μπορεί να συγκληθεί από τον Πρόεδρο 
αυτού, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή από το Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ με προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών. 

Οι συνεδριάσεις μπορούν να λάβουν χώρα δια ζώσης 
ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ είναι όργανο συμβουλευτικό. Το Δι-
εθνές Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει το Γενικό 
Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ τόσο για τον τρόπο καθορισμού των 
επιστημονικών στρατηγικών, του στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης και των στρατηγικών αξόνων της έρευνας, 
όσο και για τα μέσα που απαιτούνται για την πραγματο-
ποίηση αυτών (επιστημονικό περιεχόμενο, προσωπικό, 
απαιτούμενα οικονομικά και υλικά μέσα). Ζητείται η άπο-
ψη του για τη δημιουργία, κατάργηση και συγκέντρωση 
υπηρεσιών καθώς και για τις ερευνητικές μονάδες και 
την εκπαίδευση.

Άρθρο 8 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

8.1. Το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ συνέρχονται μία (1) έως δύο (2) φορές το χρό-
νο ώστε να προσδιορίσουν τους τρόπους συνεργασίας 
που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους, καθώς και 
τους τρόπους συνεργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς 
Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ. Για τον σκοπό αυτό, 
το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 
ορίζουν ισάριθμους εκπροσώπους για κάθε συνεδρίαση. 
Συντάσσεται αναφορά με τα θέματα συζήτησης η οποία 
υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ινστιτούτου Παστέρ.

8.2. Για κάθε συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς 
συντάσσονται ειδικές συμβάσεις που καθορίζουν τους 
τομείς συνεργασίας, τα μέσα που χρησιμοποιούνται από 
τους συνεργαζόμενους, οι χρηματοδοτήσεις, τα δικαι-
ώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι κανόνες δημοσίευ-
σης, η εμπιστευτικότητα και επικοινωνία και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

Άρθρο 9 

ΕΛΕΓΧΟΣ

Στους πέντε πρώτους μήνες του έτους πραγματοποιεί-
ται ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης 
του ΕΙΠ από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Η έκθεσή τους 
αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Παστέρ καθώς 
και στους αρμόδιους Υπουργούς. Οι τελευταίοι έχουν 
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τη δυνατότητα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή έκτακτο 
διαχειριστικό έλεγχο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 10 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ινστιτούτο Παστέρ είναι ο μοναδικός κύριος και κά-
τοχος των δικαιωμάτων των ονομάτων και των σημάτων 
που έχουν καταχωρηθεί ως «Παστέρ» και «Ινστιτούτο Πα-
στέρ» και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση και την από 24.10.1975 σύμβαση παραχώρη-
σης χρήσης που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ινστιτούτο 
Παστέρ και στο Ινστιτούτο Παστέρ της Ελλάδας. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δικαιούται της ονομα-
σίας «Institut Pasteur Hellénique» στη γαλλική γλώσσα, 
«Hellenic Pasteur Institute» στην αγγλική γλώσσα και «Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Παστέρ» στην ελληνική γλώσσα, έως 
τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, 
εκτός εάν ζητηθεί αιτιολογημένα ανά πάσα στιγμή από το 
Ινστιτούτο Παστέρ να σταματήσει η χρήση της ονομασίας.

Το Ινστιτούτο Παστέρ εξουσιοδοτεί το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Παστέρ να χρησιμοποιεί μόνον το όνομα Παστέρ 
ως εταιρική επωνυμία σύμφωνα με τον Χάρτη γραφικών 
παραστάσεων του Ινστιτούτου Παστέρ.

Όλες οι άλλες ονομασίες και τα αναγνωριστικά στοι-
χεία που κατέχει το Ινστιτούτο Παστέρ, ειδικότερα, οι 
ονομασίες «Ινστιτούτο Παστέρ», «Λουί Παστέρ» ή «Πα-
στέρ», ανεξαρτήτως γλώσσας, δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
του Ινστιτούτου Παστέρ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Κυβέρ-
νηση αναγνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο Παστέρ μπορεί -ανά 
πάσα στιγμή- να απαιτήσει αιτιολογημένα την παύση της 
χρήσης του ονόματος Παστέρ από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ, σε οποιαδήποτε γλώσσα καθώς και κάθε ονομα-
σίας ή αναγνωριστικού στοιχείου, κάτοχος των οποίων εί-
ναι το Ινστιτούτο Παστέρ, σε περίπτωση παραβίασης των 
ως άνω διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και του Πα-
ραρτήματος αυτής. Κάθε αίτημα για παύση της χρήσεως 
του ονόματος Παστέρ θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά 
τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύ-
ονται αμετάκλητα να διακόψουν οριστικά τη χρήση του 
ονόματος «Παστέρ» και ειδικότερα του ονόματος και των 
σημάτων που έχουν καταχωρηθεί ως «Παστέρ» «Ινστιτού-
το Παστέρ» ή κάθε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου που 
ανήκει στο Ινστιτούτο Παστέρ, εντός τριών (3) μηνών από 
την ημερομηνία του αιτήματος για την οριστική διακοπή 
της χρήσης του εν λόγω ονόματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ δεσμεύεται να επιλέξει μέσα στην ίδια προθεσμία 
μια νέα ονομασία, η οποία δεν θα δημιουργεί σύγχυση, 
ενώ δεσμεύεται να μην απαιτήσει οποιουδήποτε είδους 
αποζημίωση από το Ινστιτούτο Παστέρ. Η Ελληνική Κυ-
βέρνηση εγγυάται την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρε-
ώσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Άρθρο 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ινστιτούτο Παστέρ αναλαμβάνει:
α. να προωθήσει την υλοποίηση κοινών ερευνητικών 

προγραμμάτων, τα οποία θα συζητιόνται κατά τη διάρ-
κεια διμερών συναντήσεων εργασίας και θα αποτελούν 
αντικείμενο ειδικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης,

β. να προβαίνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτού-
το Παστέρ στην ανταλλαγή ερευνητών, κατόπιν ειδικής 
σχετικής συμφωνίας,

γ. να συμμετέχει στις δράσεις δημόσιας υγείας που 
αναλαμβάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ; προω-
θώντας ειδικότερα τις ανταλλαγές μεταξύ των Εθνικών 
Κέντρων Αναφοράς,

δ. την μετεκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες υποδοχής που ισχύουν στο 
Ινστιτούτο Παστέρ,

ε. να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Παστέρ στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Ιν-
στιτούτο Παστέρ ή στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου 
των Ινστιτούτων Παστέρ (συμπεριλαμβανομένης της 
επιτόπιας διοργάνωσης σεμιναρίων και λοστών εκπαι-
δευτικών εκδηλώσεων),

στ. να παρέχει, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, και ανά-
λογα με τα μέσα που διαθέτει το Ινστιτούτο Παστέρ, επι-
στημονική και τεχνολογική ενίσχυση σε περιπτώσεις εμ-
φάνισης ή έξαρσης επιδημίας ή πανδημίας στην Ελλάδα 
από παθογόνους μικροοργανισμούς ή σε περιπτώσεις 
βιοτρομοκρατικής ενέργειας, εφόσον διατυπωθεί σχε-
τικό επίσημο αίτημα από την Ελληνική Κυβέρνηση ή το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Άρθρο 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να καταβάλλει 
κάθε χρόνο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ τακτική 
επιχορήγηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουρ-
γίας του.

Η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 13 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται βάσει της παρούσας 
Σύμβασης να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις αναφέρο-
ντας πάντα τους έτερους Συμβαλλόμενους και διατηρώ-
ντας τη φήμη, τα ονόματα και τα διακριτικά τους σήματα.

Άρθρο 14 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14.1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης θα ξεκινήσει 
από την ημέρα επικύρωσης αυτής με νόμο (εφεξής 
«Έναρξη Ισχύος») και θα διαρκέσει για πέντε (5) χρόνια, 
με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για ανάλογο χρο-
νικό διάστημα.

14.2. Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η προθε-
σμία της εξάμηνης (6) προειδοποίησης, η οποία γίνεται 
με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, κάθε 
Συμβαλλόμενος δύναται να λύσει την παρούσα Σύμβαση 
μετά τη λήξη κάθε πενταετίας με συστημένη επιστολή 
επί αποδείξει παραλαβής.
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14.3. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης (6) προθεσμίας, 
οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συζητήσουν ώστε να 
καθορίσουν τον τρόπο της εν λόγω λύσης ή της ενδεχό-
μενης συνέχισης της συνεργασίας τους.

Άρθρο 15 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει 
την παρούσα Σύμβαση εάν ο έτερος των Συμβαλλομέ-
νων δεν εκπληρώνει μία εκ των υποχρεώσεων που ορί-
ζονται σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει 
τρίμηνη (3) προειδοποίηση. Εάν υπάρξει συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης εντός των 
εν λόγω τριών (3) μηνών, οι Συμβαλλόμενοι δύνανται να 
συμφωνήσουν με γραπτή κοινή συμφωνία τη συνέχιση 
της παρούσας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης 
από το Ινστιτούτο Παστέρ, η Ελληνική Κυβέρνηση και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύονται αμετάκλητα 
να διακόψουν οριστικά τη χρήση του ονόματος Παστέρ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου 
του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 16 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

16.1. Εάν ανακύψει διαφορά που αφορά στην ερμη-
νεία, την εκτέλεση ή την καταγγελία της παρούσας Σύμ-
βασης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να υποβάλουν 
αυτή στις διοικητικές / εποπτικές αρχές, με στόχο την 
φιλική διευθέτησή της. Η διαφορά πρέπει να γνωστοποι-
είται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η 
φιλική διευθέτηση διαφοράς δύναται να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ειδικών συμφωνητικών που θα προσαρτη-
θούν στην παρούσα Σύμβαση.

16.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική διευθέ-
τηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερο-
μηνία γνωστοποίησης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν 
να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι. Η 
διαιτησία θα λάβει χώρα στο Παρίσι. Το Διαιτητικό Δι-
καστήριο θα αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές, ήτοι 
έναν (1) υποδεικνυόμενο από κάθε Συμβαλλόμενο και 
έναν (1) τρίτο διαιτητή που θα υποδειχθεί κατόπιν κοινής 
συμφωνίας ανάμεσα στους δύο Συμβαλλόμενους.

Άρθρο 17 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Από την έναρξη ισχύος η παρούσα Σύμβαση ακυ-
ρώνει και αντικαθιστά για το μέλλον τη Σύμβαση που 
υπογράφηκε ανάμεσα στους ίδιους Συμβαλλόμενους 
στις 28 Μαρτίου 2008.

17.2. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών διατάξεων 
στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως για θέματα προσωπικού, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4310/2014, όπως 
αυτός ισχύει.

17.3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ οφείλει εντός 
ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας να κα-
ταρτίσει Οργανισμό ο οποίος εκδίδεται με προεδρικό 
διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας, του 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουρ-
γού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 
4310/2014, όπως ισχύει.

17.4. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ οφείλει να καταρ-
τίσει Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
νόμου 4310/2014, όπως αυτός ισχύει. Μέχρι την έγκριση 
του Εσωτερικού Κανονισμού όλα τα θέματα ρυθμίζονται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αρ-
γότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, ορίζεται προσωρινό πενταμελές (5) Διοικη-
τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επιστήμονες 
διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Στις συνεδριάσεις του 
προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν, επίσης, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τον 
οποίο ορίζει ο Υπουργός Υγείας.

Ένα (1) μέλος που ορίζει το Ινστιτούτο Παστέρ.
Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

της εν λόγω απόφασης, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως 
η θητεία του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος, Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Δι-
ευθυντή.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει, 
έναν εκ των μελών του, ως προσωρινό Γενικό Διευθυντή. 
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, νέου Γενικού Διευθυντή καθώς 
και Διοικητικού Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος. Με απόφαση του 
προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διορι-
σμό του Διοικητικού Διευθυντή, τις αρμοδιότητες του 
τελευταίου εκτελεί προσωρινά εργαζόμενος του ΕΙΠ με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αποσπασμένος από το 
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η θητεία του 
προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει αυτοδικαίως 
με τον συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και το αργότερο σε ένα έτος από τη έναρξη ισχύος της 
παρούσας Σύμβασης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. οι οποίοι 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπηρετήσει 
ως μέλη του Δ.Σ. για δύο (2) θητείες, δεν μπορούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ε.Ι.Π..

Γενικοί Διευθυντές του Ε.Ι.Π. οι οποίοι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έχουν υπηρετήσει στη θέση αυτή 
για δύο (2) θητείες, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Π..

17.6. Η προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή 
που έχει δημοσιευθεί κατά την έναρξη ισχύος τους πα-
ρόντος, παραμένει σε ισχύ. Εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης 
δεν έχει υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, η διαδικασία επιλογής για τη θέση του Γενι-
κού Διευθυντή επαναλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων 
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που έχουν θέσει υποψηφιότητα στην προαναφερθείσα 
προκήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε-
ται στο άρθρο 5 του παρόντος. Ο Γενικός Διευθυντής 
που θα επιλεγεί σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη 
και διαδικασία, θα έχει 4ετή θητεία.

17.7. Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και του 
παραρτήματος αυτής, οι Συμβαλλόμενοι επιλέγουν ως 
έδρα τους την διεύθυνση που αναφέρεται αντιστοίχως 
στο προοίμιο της παρούσας.

17.8. Κάθε κοινοποίηση στα πλαίσια της παρούσας 
Σύμβασης, θα πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή και απόδειξη παραλαβής στις διευθύνσεις που 
αναφέρονται αντιστοίχως στο προοίμιο της παρούσας.

Ως ημερομηνία κοινοποίησης λαμβάνεται η ημερομη-
νία πρώτης επίδοσης της συστημένης επιστολής, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση.

17.9. Κάθε τροποποίηση της επιλεγείσας έδρας από 
έναν Συμβαλλόμενο για την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης, θα πρέπει να κοινοποιηθεί χωρίς καθυστέ-
ρηση με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής 
στους έτερους Συμβαλλόμενους.

17.10. Κάθε τροποποίηση ή διευκρίνιση της παρούσας 
Σύμβασης θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνητικού, δεό-
ντως υπογεγραμμένου από κάθε Συμβαλλόμενο.

17.11. Το γεγονός ότι ένας Συμβαλλόμενος δεν κάνει 
χρήση δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα 
Σύμβαση, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από 
το εν λόγω δικαίωμα.

17.12. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ενώ έχει γίνει 
αντιληπτό από τον κάθε Συμβαλλόμενο ότι αυτή δεν 
μπορεί να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τρίτον χω-
ρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των έτερων 
Συμβαλλομένων.

17.13. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας 
κριθούν ή θεωρηθούν ανίσχυρες λόγω της εφαρμογής 
διεθνούς συνθήκης, νόμου ή κανονισμού ή κατόπιν 
οριστικής απόφασης αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής, οι 
λοιπές διατάξεις παραμένουν εν ισχύ και εφαρμόζονται. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι θα προβούν 
χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες, τροποποιήσεις τη-
ρώντας, στο μέτρο του δυνατού, τη βούληση που υπήρχε 
κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) πρω-
τότυπα αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα και σε πέντε (5) 
πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα επισήμως 
μεταφρασμένα, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυ-
θεντικά.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
Υγείας και Θρησκευμάτων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ινστιτούτου Παστέρ του Ε.Ι. Παστέρ

CHRISTIAN BRÉCHOT ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7309Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7310 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7311Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7312 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7313Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7314 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7315Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7316 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7317Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7318 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7320 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7321Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7322 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7323Τεύχος Α’ 50/16.03.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7324 Τεύχος Α’ 50/16.03.2018

Άρθρο δεύτερο

1. Για τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής 
διαδικασίας πρόσληψης, που διενεργείται ή εποπτεύε-
ται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), το ανώτατο χρονικό διάστημα της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) εκκινεί από την ημε-
ρομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως 
εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ιδίου εργο-
δότη και του ιδίου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφε-
ρή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή 
καθήκοντα.

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων έργου ή μί-
σθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, που συνάφθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή 167 
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως έχει εκάστοτε τροποποι-
ηθεί και ισχύει, δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την 
έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.

3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την 
1.11.2016 για όλες τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί 
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.

Άρθρο τρίτο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 

από προσωρινούς μειοδότες

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του 
ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «μέχρι 28.2.2018» αντι-
καθίσταται με τη φράση «μέχρι 30.6.2018».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 η φρά-
ση «έως τις 28.2.2018» αντικαθίσταται με τη φράση «έως 
τις 30.6.2018».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ-
ουν αναδρομικά από 28.2.2018.

 Άρθρο τέταρτο

1. Το άρθρο 26 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 26
Προσόντα ιατρών

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ 
απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του 
τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκη-
ση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για 
το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα 
(4) τουλάχιστον χρόνια.

Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: 
α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλ-
ματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή 
Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και
γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος 
για δώδεκα (12) χρόνια.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 2071/1992 (Α΄ 65) καταργείται.

Άρθρο πέμπτο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός
 Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου  2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01000501603180024*


		2018-03-16T18:43:13+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




