
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόµου η Συµφωνία µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστι-
τούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,
που υπεγράφη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 2017, της οποί-
ας το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική
γλώσσα έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΓ ΄, 7 Μαρτίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις
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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 εποπτεύεται
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 εργοδό-
τη και του ιδίου εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή
ειδικότητα και µε αντικείµενο τα ίδια ή παρεµφερή καθή-
κοντα.

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 έν-
νοια 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 «έ-
ως 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) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 26
Προσόντα ιατρών

Για την κατάληψη θέσης ειδικευµένου ιατρού ΕΣΥ α-
παιτείται: α) για το βαθµό Επιµελητή Β΄, η κατοχή του
τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθµό Επιµελητή Α΄, η ά-
σκηση 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 επαγγέλµα-
τος 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.
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Άρθρο πέµπτο 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


