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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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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
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