ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί της αρχής
Η προς κύρωση Σύµβαση υπεγράφη στην Αθήνα στις
31 Ιουλίου 2017, µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, του
Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (εφεξής, Ε.Ι.Π.) και αντικαθιστά την από 28.3.2008
προηγούµενη Σύµβαση µεταξύ των ίδιων µερών. Η τελευταία αυτή σύµβαση είχε κυρωθεί µε το ν. 3733/2009
(Α΄ 7).
Οι ρυθµίσεις της νέας προς κύρωση Σύµβασης είναι αποτέλεσµα µακρών διαπραγµατεύσεων µεταξύ αφενός
µεν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ι.Π. και αφετέρου,
του Ινστιτούτου Παστέρ και έχουν ως σκοπό τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Ελληνικού Ερευνητικού
Κέντρου.
Ειδικότερα, η κατάρτιση και υπογραφή νέας Σύµβασης
κρίθηκε απαραίτητη από τα συµβαλλόµενα µέρη, προκειµένου το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας ενός από τα σηµαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να εκσυγχρονιστεί και να συνάδει µε τα σύγχρονα επιστηµονικά
δεδοµένα στους τοµείς της ιατρικής επιστήµης και της
δηµόσιας υγείας. Έτσι, µε τη νέα Σύµβαση επιδιώκεται η
κατά το δυνατόν ακριβέστερη και επικαιροποιηµένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.Π. στον κοµβικής
σηµασίας για το σύνολο του πληθυσµού, τοµέα της δηµόσιας υγείας.
Περαιτέρω, µε τη νέα συµφωνία επιδιώκεται η εναρµόνιση του Ε.Ι.Π. µε την πρόσφατη νοµοθεσία για τον τοµέα της έρευνας και κυρίως το ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Ειδικότερα, µε την παρούσα Σύµβαση αντιµετωπίζονται
δυσλειτουργίες στην οργάνωση του Ε.Ι.Π., επανακαθορίζονται οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του και
τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συγκρότηση οργάνων, επί τα
βελτίω, όσον τα αφορά, µε σκοπό την αποφυγή υπερ-συγκέντρωσης εξουσιών και την τόνωση της δηµοκρατικής
συµµετοχής και ελέγχου.
Η παρούσα συµφωνία εντάσσεται στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της Πολιτείας, η οποία έχει ως σκοπό τη
διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη και αντανακλά τη γενικότερη εθνική στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει
στην βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος επιστηµονικού δυναµικού και στη διασύνδεση της έρευνας µε την
κοινωνία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Επί των άρθρων
Στο άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός της Σύµβασης, ο οποίος είναι η διαµόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ι.Π..
Στο άρθρο 2 ορίζεται η νοµική µορφή και οι σκοποί του
Ε.Ι.Π.. Συγκεκριµένα, το Ε.Ι.Π. είναι ερευνητικό κέντρο
που λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Ε.Ι.Π. ανήκει στους ερευ-

νητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του Ε.Ι.Π. είναι η προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος µέσω των δράσεων έρευνας και
καινοτοµίας που αναλαµβάνει στον τοµέα της Δηµόσιας
Υγείας. Στο άρθρο 2 αναφέρονται, επίσης, οι τοµείς δράσης στους οποίους το Ε.Ι.Π. αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, υπό το διττό του ρόλο, τόσο ως ερευνητικού
κέντρου, όσο και ως φορέα δράσεων δηµόσιας υγείας.
Επίσης, θεσµοθετείται και η δυνατότητα στο Ε.Ι.Π. να
χορηγεί υποτροφίες σε νέους ερευνητές. Ορίζεται ότι η
έδρα του Ε.Ι.Π. βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ προβλέπεται
και η δυνατότητα του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. να ιδρύσει γραφεία
και υπηρεσίες του Ε.Ι.Π. σε άλλες πόλεις της ηµεδαπής.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι το Ε.Ι.Π. είναι µέλος του
Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ (ΔΔΙΠ). Με
την ιδιότητα του αυτή συνυπέγραψε την από 17 Μαρτίου
2015 Σύµβαση συνεργασίας του ΔΔΙΠ, της οποίας τους
κανόνες και τις αρχές αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Με το άρθρο 4 αναδιαµορφώνεται ο ρόλος, η σύνθεση
και η µορφή του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ι.Π., προκειµένου να αρθούν δυσλειτουργίες, να γίνει πιο ευέλικτο και να εναρµονιστεί στις πρόσφατες νοµοθετικές
αλλαγές που επήλθαν µε το µε άρθρο 13 του ν. 4386/
2016 στα λοιπά ερευνητικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ι.Π., ενώ στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ορίζεται η σύνθεσή του. Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία εκλογής τριών εκ των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους και
στην παράγραφο 4 η διάρκεια της θητείας των µελών.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 προβλέπεται αποζηµίωση στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, ενώ, τέλος, στην παράγραφο 6 ορίζονται τα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας και
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στο άρθρο 5 περιγράφονται τα καθήκοντα, ο τρόπος ορισµού και η διάρκεια της θητείας του Γενικού Διευθυντή
του Ε.Ι.Π.. Με το εν λόγω άρθρο µεταβάλλεται και αναβαθµίζεται ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Π., ο
οποίος αποτελεί τον κύριο φορέα υλοποίησης των στρατηγικών αποφάσεων που λαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Π.. Στο εν λόγω άρθρο περιγράφεται ακόµη, λεπτοµερώς, η διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή, µέσω επταµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η
οποία θα απαρτίζεται από επιστήµονες διεθνούς κύρους.
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή ορίζεται τετραετής, ενώ
προβλέπεται ότι δεν µπορεί να υπηρετήσει το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο θητείες στη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Στο άρθρο 6 ορίζονται οι αρµοδιότητες, ο τρόπος διορισµού και τα προσόντα του Διοικητικού Διευθυντή του
Ε.Ι.Π.. Περιγράφονται ακόµη, λεπτοµερώς οι αρµοδιότητές του στο πλαίσιο του καθήκοντός του να διασφαλίζει
την οµαλή διοικητική και οικονοµική λειτουργία του
Ε.Ι.Π..
Στο άρθρο 7 ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, η σύνθεση
και οι αρµοδιότητες του Διεθνούς Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Ι.Π., το οποίο δρα ως συµβουλευτικό όργανο στο Γενικό Διευθυντή, αλλά και στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Π.. Με τη διάταξη αυτήν ενισχύεται το
διεθνές κύρος και η ποιότητα του επιστηµονικού έργου
του Ε.Ι.Π..
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Στο άρθρο 8, εξειδικεύεται και αναδιαµορφώνεται η
µορφή της συνεργασίας µεταξύ του Ε.Ι.Π. και του Ινστιτούτου Παστέρ µε την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων των δύο φορέων, ώστε να προσδιορίζονται οι προοπτικές συνεργασίας. Για ειδικότερα θέµατα τα οποία θα
απαιτείται να καθορίζονται κάθε φορά, προβλέπεται η
σύνταξη ειδικής σύµβασης για κάθε συνεργασία µεταξύ
των φορέων.
Με το άρθρο 9 ορίζεται ετήσια υποχρέωση ελέγχου
του Ε.Ι.Π. από εταιρεία ορκωτών λογιστών. Η έκθεση ελέγχου θα αποστέλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Ι.Π., στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Παστέρ, καθώς και τους αρµοδίους Υπουργούς. Με τον
τρόπο αυτόν διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια αναφορικά µε την οικονοµική διαχείριση του Ε.Ι.Π..
Στο άρθρο 10 αφού αναγνωρίζεται ρητά ότι το Ινστιτούτο Παστέρ είναι ο µοναδικός κύριος και κάτοχος των
ονοµάτων και των σηµάτων που έχουν καταχωρηθεί ως
«Παστέρ» και «Ινστιτούτο Παστέρ», κατοχυρώνεται η
δυνατότητα χρήσης εκ µέρους του Ε.Ι.Π. του «Ονόµατος
Παστέρ» στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης εκ µέρους του Ε.Ι.Π., των όρων της σύµβασης.
Στο άρθρο 11 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του Ινστιτούτου Παστέρ, οι οποίες είναι προσαρµοσµένες στα
σύγχρονα ερευνητικά, τεχνολογικά και εκπαιδευτικά δεδοµένα. Πέραν της υλοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Ι.Π., µέσω προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και ανταλλαγής ερευνητών,
στην αναβάθµιση των εθνικών δράσεων δηµόσιας υγείας
και στην εξασφάλιση της ενίσχυσης του Ινστιτούτου Παστέρ σε περίπτωση επιδηµίας, πανδηµίας, ή βιοτροµοκρατικής ενέργειας, µέσω της αξιοποίησης της πλούσιας
τεχνογνωσίας του.
Το άρθρο 12 εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και εύρυθµη
λειτουργία του Ε.Ι.Π., µέσω της πρόβλεψης τακτικής επιχορήγησης και κατοχυρώνει µε αυτόν τον τρόπο τον ιδιαίτερα κοµβικό, διττό του ρόλο στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της δηµόσιας υγείας.
Με το άρθρο 13 κατοχυρώνεται και συγκεκριµενοποιείται η επικοινωνία µεταξύ του Ινστιτούτου Παστέρ και
του Ε.Ι.Π., µε στόχο την αγαστή τους συνεργασία.
Το άρθρο 14 ορίζει πενταετή τη διάρκεια της προς κύρωση Σύµβασης µε δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης
για ίσο χρονικό διάστηµα. Ταυτόχρονα σε περίπτωση όπου κάποιος συµβαλλόµενος δεν επιθυµεί τη σιωπηρή ανανέωση, προβλέπεται εξάµηνη προθεσµία προειδοποίησης και ο τρόπος λήξης της σύµβασης.
Το άρθρο 15 ρυθµίζει τη διαδικασία καταγγελίας της
Σύµβασης εκ µέρους ενός εκ των συµβαλλόµενων µερών, σε περίπτωση που ο έτερος συµβαλλόµενος δεν εκπληρώνει µία εκ των υποχρεώσεων που προβλέπονται
στην παρούσα Σύµβαση.
Στο άρθρο 16 καθορίζεται ο τρόπος διευθέτησης διαφορών που ενδεχοµένως ανακύψουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Ο στόχος είναι πρωτίστως η φιλική
διευθέτηση. Σε περίπτωση όπου αυτό δεν καταστεί δυνατό, ορίζεται η δυνατότητα προσφυγής των συµβαλλοµένων σε διαιτησία.
Με την τελευταία διάταξη (άρθρο 17) ρυθµίζονται επιµέρους µεταβατικές λεπτοµέρειες, όπως για παράδειγ-

µα ο ορισµός πενταµελούς προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου και η υποχρέωση του Ε.Ι.Π. να καταρτίσει Οργανισµό και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
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Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόµου η Συµφωνία µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,
που υπεγράφη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 2017, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Αριθµ. 316/12/2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ νόµου η Σύµβαση µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, η οποία υπεγράφη στην
Αθήνα στις 31 Ιουλίου 2017 και αντικαθιστά προηγούµενη των ιδίων Συµβαλλοµένων, που είχε υπογραφεί στην
Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2008 και κυρώθηκε µε το
ν. 3733/2009.
Με τις διατάξεις της κυρούµενης Σύµβασης επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (Ε.Ι.Π.) και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Ορίζεται ως σκοπός της κυρούµενης Σύµβασης ο
καθορισµός των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.).
β. Αποσαφηνίζονται οι σκοποί και η νοµική µορφή του
Ε.Ι.Π. και συγκεκριµένα:

- Το Ε.Ι.Π. αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο, νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και από το Υπουργείο Υγείας στους αντίστοιχους τοµείς
αρµοδιότητάς τους.
- Επαναπροσδιορίζονται οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ε.Ι.Π. στους µνηµονευόµενους τοµείς (Δηµόσια Υγεία, βιοϊατρική, έρευνα, εκπαίδευση κ.λπ.). Στο
πλαίσιο αυτό προβλέπεται η λειτουργία Τµήµατος Διάγνωσης και Κέντρων Αναφοράς, καθώς και η δυνατότητα
χορήγησης υποτροφιών σε νέους ερευνητές.
γ. Το Ε.Ι.Π. αποτελεί µέλος του Διεθνούς Δικτύου των
Ινστιτούτων Παστέρ (Δ.Δ.Ι.Π.) και υπό αυτήν την ιδιότητα συνυπογράφει την από 17 Μαρτίου 2015 Σύµβαση συνεργασίας του Δ.Δ.Ι.Π., τις αρχές και τους κανόνες του
οποίου αποδέχεται.
(άρθρα 1 – 3)
2.α. Ορίζεται ότι, το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του
Ε.Ι.Π. συνιστά όργανο διοίκησης αυτού και αποφασίζει
για όλα τα θέµατα που αφορούν στους σκοπούς και τη
στρατηγική του.
β. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες και η σύνθεση
του Δ.Σ., ως προς τον αριθµό (5µελές αντί 7µελές, που
είναι σήµερα) και την ιδιότητα των µελών του, καθώς και
η διάρκεια της θητείας αυτών (4ετής αντί 5ετής, που
προβλέπεται σήµερα).
γ. Προσδιορίζεται η διαδικασία εκλογής των τριών (3)
εξωτερικών µελών του Δ.Σ. και προβλέπεται η συγκρότηση, µε κοινή υπουργική απόφαση, επταµελούς Επιτροπής, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
δ. Τα µέλη του Δ.Σ. µε δικαίωµα ψήφου δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 22 παρ. 3 του
ν. 4354/2015).
ε. Ρυθµίζονται εκ νέου λοιπά ζητήµατα λειτουργίας
του Δ.Σ. (διενέργεια συνεδριάσεων, κ.λπ.).
(άρθρο 4)
3. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε: i) το Γενικό
Διευθυντή του Ε.Ι.Π., ii) το Διοικητικό Διευθυντή του
Ε.Ι.Π. και iii) το Διεθνές Επιστηµονικό Συµβούλιο αυτού.
Συγκεκριµένα:
α. Προσδιορίζονται εκ νέου τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, η διαδικασία ορισµού
του και η διάρκεια της θητείας του (4ετής αντί 5ετής,
που προβλέπεται σήµερα). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (αντί του Αντιπροέδρου
του Δ.Σ. που ισχύει σήµερα), ο οποίος είναι ερευνητής
Α΄ βαθµίδας και ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας (ν. 4310/2014).
- Επανακαθορίζεται ο αριθµός των µελών (7 αντί για 5
µέλη, κατά τα ισχύοντα) και η σύνθεση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, που συγκροτείται για την αξιολόγηση των
υποψηφίων.
β. Επαναπροσδιορίζονται, επίσης, οι αρµοδιότητες και
τα απαιτούµενα προσόντα για την επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή του Ε.Ι.Π., ο οποίος προΐσταται των διοικητικών, οικονοµικών και λοιπών υπηρεσιών αυτού.
γ. Προσδιορίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση του
Διεθνούς Επιστηµονικού Συµβουλίου, το οποίο αποτελεί
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συµβουλευτικό όργανο και αντικαθιστά το υφιστάµενο
Επιστηµονικό Συµβούλιο.
- Τα µέλη του ΔΕΣ είναι εξωτερικά και η θητεία τους ορίζεται τετραετής χωρίς δικαίωµα ανανέωσης, καθορίζεται δε ο τρόπος και η συχνότητα σύγκλησης των συνεδριάσεων αυτού (δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη), κ.λπ..
(άρθρα 5 – 7)
4.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ
του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (Ε.Ι.Π.) και ειδικότερα προβλέπεται η σύνταξη ειδικών συµβάσεων µεταξύ των δύο φορέων, οι οποίες καθορίζουν τους τοµείς συνεργασίας, τα µέσα που χρησιµοποιούνται από τους συνεργαζόµενους, τις χρηµατοδοτήσεις, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, κ.λπ..
β. Θεσµοθετείται η πραγµατοποίηση ετήσιου τακτικού
ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του Ε.Ι.Π. από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, καθώς και η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου οποτεδήποτε ζητηθεί από
τους αρµόδιους Υπουργούς.
γ. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τη χρήση
του ονόµατος «Παστέρ» και ορίζεται ότι, το Ινστιτούτο
Παστέρ είναι ο µοναδικός κύριος και κάτοχος των δικαιωµάτων των ονοµάτων και των σηµάτων που έχουν καταχωρηθεί ως «Παστέρ» και «Ινστιτούτο Παστέρ» και τα
οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται από το Ε.Ι.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
(άρθρα 8 – 10)
5.α. Επαναλαµβάνονται οι υποχρεώσεις του Ινστιτούτου Παστέρ, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της
Ελληνικής Κυβέρνησης (τακτική ετήσια επιχορήγηση
κ.λπ.) απέναντι στο Ε.Ι.Π..
β. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Συµβαλλοµένων να
προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις αναφέροντας πάντα
τους έτερους Συµβαλλοµένους και διατηρώντας τη φήµη, τα ονόµατα και τα διακριτικά τους σήµατα.
γ. Η διάρκεια της κυρούµενης Σύµβασης ορίζεται εκ
νέου πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, επανακαθορίζεται δε ο τρόπος καταγγελίας και διευθέτησης των
διαφορών (φιλικός διακανονισµός ή µε διαιτησία), που
τυχόν ανακύπτουν από την ερµηνεία, την εκτέλεση ή
την καταγγελία αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 11 – 16)
6. Περιλαµβάνονται τελικές και µεταβατικής ισχύος
διατάξεις. Μεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, για θέµατα που δεν προβλέπονται στην
υπό κύρωση Σύµβαση εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 4310/2014 και ιδίως για θέµατα προσωπικού του Ε.Ι.Π..
β. Θεσπίζεται η υποχρέωση του Ε.Ι.Π. για την κατάρτιση Οργανισµού µε την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγµατος και Εσωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου (άρθρο 19 του
ν. 4310/2014).
γ. Με κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας, ορίζεται προσωρινό πενταµελές (5µελές) Διοικητικό Συµβούλιο, λήγει δε αυτοδικαίως και αζηµίως η θητεία του υπηρετούντος, κατά τη
δηµοσίευση των προτεινοµένων ρυθµίσεων, Διοικητικού
Συµβουλίου και του Γενικού Διευθυντή, µε τη δηµοσίευση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
- Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των µελών του εν

λόγω προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου και η θητεία
αυτού.
δ. Ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα σχετικά µε τη θέση
του Γενικού Διευθυντή, για την οποία έχει ήδη δηµοσιευθεί η προκήρυξή της, καθώς και µε τη διαδικασία επιλογής αυτού.
(άρθρο 17)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται, σε
βάρος του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (Ε.Ι.Π. / Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
και σύµφωνα µε στοιχεία του αρµόδιου Υπουργείου, τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από: α) την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Τµήµατος Διάγνωσης και Κέντρων Αναφοράς (άρθρο 2 παρ. 2.2). Η εν λόγω δαπάνη ως προς το ύψος του επιδόµατος θέσης ευθύνης του Προϊσταµένου
ανέρχεται στο ποσό των 3,9 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ για
την εκτίµηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων αυτού
δεν παρασχέθηκαν στοιχεία από το αρµόδιο Υπουργείο,
β) την καταβολή της συνδροµής στο Διεθνές Δίκτυο
των Ινστιτούτων Παστέρ, το ύψος της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 6 χιλ. ευρώ (άρθρο 3),
γ) την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Δ.Σ. µε δικαίωµα ψήφου, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 1,2 χιλ.
ευρώ περίπου (άρθρο 4 παρ. 4.5),
δ) τη χορήγηση αµοιβής σε ορκωτούς ελεγκτές, που
θα διενεργούν τον ετήσιο τακτικό διαχειριστικό έλεγχο,
το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 6 χιλ. ευρώ
περίπου. (άρθρο 9 εδ. α΄),
2. Δαπάνη, από την κάλυψη των εξόδων για: α) τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (προµήθεια ψηφοδελτίων και φακέλων) προς ανάδειξη των µελών του
Δ.Σ. του Ε.Ι.Π.. (άρθρο 4 παρ. 4.3),
β) τη µετακίνηση των εξωτερικών µελών του Διεθνούς
Επιστηµονικού Συµβουλίου, σε περίπτωση που οι συνεδριάσεις αυτού λάβουν χώρα δια ζώσης και όχι µε τηλεδιάσκεψη. (άρθρο 7 παρ. 7.2).
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, η οποία εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµό υποψηφίων και ψηφοφόρων, αριθµός µελών που θα πρέπει να µετακινηθούν,
κ.λπ.), δεν έχει εκτιµηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές (άρθρο 2 παρ. 2.2),
β) διενέργεια εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων στο
Ε.Ι.Π. και την ως εκ τούτου καταβολή αµοιβής στους ορκωτούς ελεγκτές. (άρθρο 9 εδάφιο β΄)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός υποτρόφων, ελέγχων, κ.λπ.).
4. Εξοικονόµηση δαπάνης, από τη λήξη, αζηµίως, της
θητείας του υπηρετούντος, κατά τη δηµοσίευση των
προτεινοµένων διατάξεων, Διοικητικού Συµβουλίου και
του Γενικού Διευθυντή. (άρθρο 17 παρ. 17.5).
Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται, σε βάρος του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π. / Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / φορέας της Γενικής Κυβέρνησης), τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη από:
α) την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Τµήµατος
Διάγνωσης και Κέντρων Αναφοράς (άρθρο 2 παρ. 2.2). Η
εν λόγω δαπάνη ως προς το ύψος του επιδόµατος θέσης
ευθύνης του Προϊσταµένου ανέρχεται στο ποσό των 3,9
χιλ. ευρώ περίπου,
β) την καταβολή της συνδροµής στο Διεθνές Δίκτυο
των Ινστιτούτων Παστέρ, το ύψος της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 6 χιλ. ευρώ (άρθρο 3),
γ) την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Δ.Σ. µε δικαίωµα ψήφου, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 1,2 χιλ.
ευρώ περίπου (άρθρο 4 παρ. 4.5),
δ) τη χορήγηση αµοιβής σε ορκωτούς ελεγκτές, που
θα διενεργούν τον ετήσιο τακτικό διαχειριστικό έλεγχο,
το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 6 χιλ. ευρώ
περίπου (άρθρο 9 εδάφιο α΄).
2. Δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων για:
α) τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (προµήθεια
ψηφοδελτίων και φακέλων) προς ανάδειξη των µελών
του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. (άρθρο 4 παρ. 4.3),
β) τη µετακίνηση των εξωτερικών µελών του Διεθνούς
Επιστηµονικού Συµβουλίου, σε περίπτωση που οι συνεδριάσεις αυτού λάβουν χώρα δια ζώσης και όχι µε τηλεδιάσκεψη. (άρθρο 7 παρ. 7.2)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό υποψηφίων και ψηφοφόρων, αριθµός µελών που θα πρέπει να µετακινηθούν, κ.λπ.).
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές (άρθρο
2 παρ. 2.2),
β) διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων στο
Ε.Ι.Π. και την ως εκ τούτου καταβολή αµοιβής στους ορκωτούς ελεγκτές. (άρθρο 9 εδάφιο β΄)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός υποτρόφων, ελέγχων, κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.).
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Κων. Γαβρόγλου
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