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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά−

θησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύ−
ναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθα−
ριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού 
στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επι−
κράτεια. .................................................................................................. 1

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευ−
σης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). ......................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 139696/Δ4 (1)
Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη−

σης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη 
των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/ κα−
θαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία 
Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 
του Ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 
του άρθρου 35 του ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το 
άρθρο 36 του ν.3699/2008.

3. Την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 
του ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
50 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−09−2013).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3748/2009, 
ιδίως το υπό στοιχείο (γ) χωρίο.

5. Την αριθ. 127175/Η/04−11−2011 (ΦΕΚ 2508/τ.Β΄/4−11−2011)
κοινή υπουργική απόφαση.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 
το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για α) τη σύνα−
ψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους 
καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις 
σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαί−
δευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριό−
τητας Ι.Δ.Α.Χ. και β) τη χρηματοδότηση των κατά τόπους 
σχολικών επιτροπών για την καταβολή των αμοιβών 
στους ως άνω αναδόχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 90168 (2)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του 

ν.3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε 
με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του ν.4111/2013 (Α΄ 18).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν.2690/1999 
(Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.07.2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
(Β΄ 2105) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει εν−
δεχόμενη δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ, από τη συνεργασία της Επιτροπής Διαπραγ−
μάτευσης με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο και 
από το ενδεχόμενο επίλυσης διαφορών με διαιτησία 
(άρθρο 8), από την έκδοση εντύπων, περιοδικών ή μη, 
που περιέχουν τη δράση της Επιτροπής και άλλη ύλη 
σχετική με την διαπραγμάτευση (άρθρο 5 παρ. 6). Οι 
ανωτέρω δαπάνες δεν δύναται να προσδιορισθούν διότι 
εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα, σε καμία όμως 
περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά έτος και θα βαρύνουν τους 
κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.): 0771, 0772, 0781, 0782, 
1261 και 0891, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής

Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευ−
σης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να δια−
πραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρό−
χους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του 
Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών 
και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των 
ανωτέρω.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης είναι:
2.1 Η διαπραγμάτευση και τυχόν αναθεώρηση των 

ισχυουσών τιμών αποζημίωσης στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας, νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, θεραπειών στα 
υπαγόμενα πρόσωπα − δικαιούχους, όπως αυτά ορίζο−
νται στο άρθρο 3 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Οργανισμού, προς το συμφέρον 
του Οργανισμού και των δικαιούχων.

2.2 Η διαπραγμάτευση τιμολογιακής πολιτικής και συμ−
φωνιών κάθε είδους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρε−
σίες υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του Οργανισμού 
και των δικαιούχων του, προκειμένου να παρέχονται 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οικονομικά αποδοτικό−
τερες, βάση ποιοτικών κριτηρίων, σε εναρμόνιση με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και διαπίστευσης, 
περισσότερες επιλογές στους δικαιούχους και περισ−
σότερη ελευθερία και ευελιξία στη διαμόρφωση των 
υπηρεσιών υγείας.

2.3 Η διαπραγμάτευση ποσοστού έκπτωσης στην απο−
ζημίωση της τιμής του φαρμάκου με τους αρμόδιους 
φορείς, αναλογικά με τον όγκο στις πωλήσεις, λαμβανο−
μένου υπόψη και κριτηρίων όπως, η φερεγγυότητα του 
παρασκευαστή, η δραστικότητα, η αξιοπιστία, η ποσό−
τητα κυκλοφορίας του στην αγορά, το κλινικό όφελος, 
η θεραπευτική αξία, η αποτελεσματικότητα, η τιμή κ.λπ.

2.4 Η διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και 
επιχειρήσεις, ποσοστού έκπτωσης στην αποζημίωση 
υγειονομικού υλικού, ιατρικού και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, επί των τιμών, ως ορίζονται στο Παράρτημα 
του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ).

2.5 Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε διεθνές 
επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς 

οργανισμούς, ομόλογες της Επιτροπές κ.λ.π.), απο−
σκοπώντας στην ενεργό συμμετοχή της Χώρας, στον 
προβληματισμό και στη διαπραγμάτευση στα διεθνή 
fora και εξασφαλίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο, την 
κατάλληλη ενημέρωση, σχετικά με τις εξελίξεις που 
αφορούν τον τομέα της διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 3
Αρχές, Κριτήρια και Μέσα Υλοποίησης 

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

3.1 Οι αρχές που διέπουν το έργο της Επιτροπής Δι−
απραγμάτευσης είναι οι ακόλουθες:

3.1.1 Η αρχή της νομιμότητας και της σκοπιμότητας.
3.1.2 Η εφαρμογή της έννοιας τους δημοσίου συμφέ−

ροντος στο χώρο της οικονομικής ελευθερίας και στον 
ελεύθερο ανταγωνισμό.

3.1.3 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της πλήρους 
διαφάνειας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εξα−
σφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.1.4 Η αρχή της ενίσχυσης της διαβούλευσης και του 
διαλόγου.

3.2 Κριτήρια διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαπραγματεύεται με 

τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως, ο γεωγραφικός 
προσδιορισμός, η κλινική αποτελεσματικότητα, η προ−
σφορά και η ζήτηση, η ποιότητα, η ποσότητα, το θερα−
πευτικό όφελος, ο όγκος πωλήσεων, η φερεγγυότητα, η 
δραστικότητα, η αξιοπιστία, δείκτης υγείας κ.λπ.

3.3. Μέσα υλοποίησης
Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τους συμβαλλόμε−

νους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει οικονομικών συμφωνιών:
3.3.1. Όγκου − τιμής («price volume agreements»)
Συμφωνίες που προκαλούν μειώσεις − εκπτώσεις στις 

τιμές στην περίπτωση υπέρβασης των πωλήσεων που 
έχουν συμφωνηθεί προκαταβολικά.

3.3.2. Επιμερισμού του κινδύνου («risk sharing agree−
ments»)

Συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγ−
μάτευσης, ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα, βασι−
ζόμενοι στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, δέχονται έκ−
πτωση επί των τιμών τους.

3.3.3. Εκπτώσεις («rebates»)
Συμφωνίες πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής, 

ανάλογα με το συνολικό όγκο πωλήσεων των προϊόντων 
τους ή παροχής των υπηρεσιών τους.

Άρθρο 4
Σύνθεση − Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελείται από 
Πρόεδρο και έξη (6) μέλη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
με διετή θητεία και δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους 
για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες. Ο Αντι−
πρόεδρος Α΄ και ο Αντιπρόεδρος Β΄ του ΕΟΠΥΥ ορίζο−
νται ως μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση λήξης της 
θητείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, 
αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων 
μελών, όχι όμως πλέον του τριμήνου από τη λήξη της.

2. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη θητεία ορίζεται ενιαύσια (1 
έτος) και αυτή δεν ανανεώνεται.
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3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμά−
τευσης με τους αναπληρωτές τους, είναι επιστήμονες 
κύρους, με εμπειρία στο αντικείμενο της οικονομικής ορ−
γάνωσης και λειτουργικής διάρθρωσης των υπηρεσιών 
υγείας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος 
τουλάχιστο μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο την 
οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία των υπηρεσιών υγείας 
ή στη Διαπραγμάτευση στο χώρο της Υγείας, με τουλά−
χιστον δεκαετή εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσης 
του και να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσ−
σας κατ’ ελάχιστον. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής πρέπει 
να είναι τουλάχιστο πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (ΑΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τουλάχιστον 
διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευσης τους 
και να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Τα μέλη εκλέγουν στην πρώτη συνεδρίαση με μυστι−
κή ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, 
ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο Αντιπρόε−
δρος, ο αναπληρωτής του Προέδρου μετέχει ως μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί 
το αξίωμα του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέ−
λους. Σε περίπτωση εκπτώσεως, θανάτου ή της καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της 
θητείας του εκπεσόντος, αποβιώσαντος ή αποχωρήσα−
ντος Αντιπροέδρου.

5. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με βαθμό Γ΄ τουλά−
χιστον, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο γραμματέας της 
Επιτροπής επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών 
των συνεδριάσεων, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα 
φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογια−
κού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων της 
Επιτροπής, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του 
Προέδρου της, τις προσκλήσεις στα μέλη αυτής και 
επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων της 
Επιτροπής στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη της 
εισήγησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για 
οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο μέ−
λος για το υπόλοιπο της θητείας.

7. Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο 
απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σο−
βαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από την Επιτροπή Δια−
πραγμάτευσης, αντικαθίσταται με απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Υγείας, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής.

Άρθρο 5 
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συνεδριάζει νομί−
μως όταν στη σύνθεση της μετέχουν, ως τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των 
διορισμένων τακτικών μελών, συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη δι−
άρκεια της συνεδρίασης. Εισηγητής είναι το μέλος που 
προεδρεύει της αντίστοιχης υπο−Επιτροπής, ανάλογα 
με το αντικείμενο που συζητείται.

2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συνεδριάζει τουλά−
χιστον 2 (δύο) φορές το μήνα σε συνεδρίαση, μετά 
από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγ−

μάτευσης, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει την 
ημέρα, την ώρα της Συνεδρίασης και καλεί τα μέλη να 
συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την 
ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Πρόεδρο 
στα μέλη της Επιτροπής, τουλάχιστο σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία κοινοποιείται σε 
όλα τα μέλη της Επιτροπής με κάθε πρόσφορο μέσο 
που φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου 
που έκανε την πρόσκληση, με τηλεφώνημα, τηλεομοι−
οτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο πρόσφο−
ρο μέσο, εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από 
σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να 
φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου 
που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή δύναται, 
σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί. Στην τε−
λευταία περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να φέρει τον 
έγγραφο τύπο και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι 
που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Πρόσκληση των 
μελών της Επιτροπής δεν απαιτείται, όταν οι συνεδρι−
άσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται 
με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται σε όλα 
τα μέλη της. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν 
μέλος έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα 
συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυμα αυτό είναι 
γνωστό στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
Πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα 
και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο 
χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν 
με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμε−
νο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Οι συνεδριάσεις της 
Επιτροπής μαγνητοφωνούνται. Οι αποφάσεις της Επι−
τροπής δεν εκτελούνται, πριν την επικύρωσή τους από 
αυτή. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά 
της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσε−
ων κατά τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει την άμεση 
επικύρωσή τους.

4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι μυστικές. Η 
κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην 
των μελών και του γραμματέα δεν επιτρέπεται. Η Επι−
τροπή, όμως, δύναται να καλέσει, προς παροχή πλη−
ροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, και άλλα πρόσωπα 
όπως, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων ή εμπειρο−
γνώμονες, τα οποία αποχωρούν πριν την έναρξη της 
συζήτησης. Επίσης η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύνα−
ται να ζητά πληροφορίες και στοιχεία για τις υπό συζή−
τηση κάθε φορά θεματικές από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες υποχρεούνται να αποστέλλουν 
άμεσα και πριν τη συζήτηση του επίμαχου θέματος τα 
αιτούμενα στοιχεία.

5. Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με ειδικούς 
επιστήμονες −εμπειρογνώμονες χωρίς αποζημίωση, 
με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με Ινστιτούτα 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την έρευνα, 
μελέτη, επεξεργασία και εφαρμογή ειδικών θεμάτων−
εργασιών, που αφορούν το αντικείμενο εργασίας της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

6. Η Επιτροπή, με ευθύνη της, δύναται να οργανώ−
νει αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών και να 
εργάζεται για την έκδοση εντύπων, περιοδικών ή μη, 
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που περιέχουν τη δράση της Επιτροπής και άλλη ύλη 
σχετική με τη διαπραγμάτευση.

7. Η Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει απολογισμό 
του έργου της, σε ειδική απολογιστική συνεδρίαση στον 
τελευταίο μήνα κάθε έτους, τον οποίο και υποβάλλει 
εγγράφως στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ προς ενημέρωσή του.

Άρθρο 6
Υπο−Επιτροπές

1. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Δια−
πραγμάτευσης συστήνονται και συγκροτούνται ειδικού 
ενδιαφέροντος και εξειδικευμένου αντικειμένου Υπο−
Επιτροπές της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, οι οποίες 
θα συνεδριάζουν στα κεντρικά γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
όσες φορές αυτό απαιτείται, μέχρι να καταλήξουν σε 
κοινή συμφωνία («consensus»), η οποία αποτελεί το 
«Προσχέδιο Συμφωνίας Διαπραγμάτευσης» με τους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία.

2. Στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της Επιτρο−
πής, συστήνονται οι ακόλουθες υπο−Επιτροπές,

2.1. Υπο− Επιτροπή Φαρμάκου.
2.2 Υπο− Επιτροπή Κλινικών.
2.3. Υπο− Επιτροπή Διαγνωστικών Κέντρων
2.4. Υπο− Επιτροπή Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 

Υλικών
3. Πέρα των ανωτέρω οριζομένων υπο− Επιτροπών, 

η Επιτροπή δύναται να συστήνει και άλλες, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση του έργου της.

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης έχει 
το δικαίωμα να παρίσταται και να παίρνει το λόγο στις 
συνεδριάσεις της κάθε υπο−Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Άρθρο 7 
Κωλύματα − Έκπτωση Μελών

1. Κωλύεται να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της Επι−
τροπής Διαπραγμάτευσης ο/η: α. γενικός ή ειδικός γραμ−
ματέας οποιουδήποτε Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής 
ή ειδικής γραμματείας, β. Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γ. 
βουλευτής, δ. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος 
διοικητικού συμβουλίου σε επιχείρηση, βασικός μέτο−
χος σε εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αξιών, οι 
δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστη−
ριότητες της Επιτροπής.

2. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης εκπίπτουν 
από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδι−
καστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό 
βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορι−
σμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου 
υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, οι σύζυγοι και οι συγ−
γενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία 
γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή μέχρι και 
τον α΄ βαθμό απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, τεχνι−
κοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει 
δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών προϊόντων 
και υπηρεσιών στον ίδιο κλάδο. 

Τα μέλη εκπίπτουν με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν ή άνευ καταγγελίας, 
εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αποκτήσουν μία 
από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή 
προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δε συμ−
βιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία, μέλος της Επιτρο−
πής έχει μια από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα 
διορισμού μέλους κατά το χρόνο διορισμού του και κατά 
τη διάρκεια της θητείας του διαπιστωθεί ότι όφειλε 
να έχει αρνηθεί το διορισμό του μέλους, εξαιτίας του 
κωλύματος που συνέτρεχε στο πρόσωπό του, διώκεται 
ποινικά τιμωρούμενος με την ποινή που προβλέπεται 
από την διάταξη του άρθρου 225 παρ.2 α΄ Π.Κ., η νομιμό−
τητα της συγκρότησης της Επιτροπής, όπως επίσης των 
αποφάσεων και των εν γένει διαδικασιών της Επιτροπής 
δεν επηρεάζεται.

Άρθρο 8 
Κείμενη Νομοθεσία

1. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης οφείλει κατά την 
εκτέλεση του έργου της να λαμβάνει υπόψη την κείμε−
νη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση διαφοράς που αφορά την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης ή τη διαδικασία της διαπραγμάτευ−
σης, αναφέρεται ρητά ότι υπάρχει ρήτρα εξωδικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς με την παραπομπή σε Διαιτητι−
κό Δικαστήριο (Άρθρα 867−903ΚΠολΔ.), κατ’ αποκλεισμό 
της αρμοδιότητας των τακτικών Πολιτικών Δικαστηρίων. 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Η απόφαση δεν 
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο (αμετάκλητη) και είναι 
δεσμευτική για όλους.

Ως προς το διορισμό διαιτητών για λογαριασμό του 
Δημοσίου, στην περίπτωση που ανακύπτει διαφορά στην 
οποία μέρος είναι το Δημόσιο και η επίλυσή της υπάγε−
ται σε διαιτησία, καθίσταται επιβεβλημένη η τήρηση του 
άρθρου 49 παρ. 1 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, όπως ισχύει) και 
των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. ε΄ και 6 παρ. 3 του ν.3086/2002.

Άρθρο 9 
Λοιπές Διατάξεις

1. Οι ενδεχόμενες δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δεν καλύπτει το 
αντικείμενο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας− Ε.Π.Υ. 
και αντιστρόφως, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες 
διαγωνισμού και προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊ−
όντων και φαρμάκων.

3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικότερη 
ρύθμιση εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Κώδικας Δι−
οικητικής Διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
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