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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

  

    Αθήνα,  17.10.2017  

                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αρ. Πρωτ.: οικ.4051  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
  

              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

  

Ταχ. Δ/νση  : Αριστοτέλους 17 Ταχ. 

Κώδικας   : 101 87 – Αθήνα  

Τηλέφωνο        : 213-2161244  

Fax                  : 210-5239101  

E-mail              : minister@moh.gov.gr  

  

  

  

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας,  

Έρευνας και Θρησκευμάτων»  

  

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

  

  

        ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                                     

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    
  

Έχοντας υπόψη:      

  

  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) «Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985 (Α΄ 217) «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) «Ρύθμιση 

θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  

Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».  

  

5. Το ν. 4354/2015 (Α΄ 176)  «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».  

6. Το ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα».  

7. Το ΠΔ 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».  

8. Το ΠΔ 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων».  

9. Το ΠΔ 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, … και Τουρισμού».  

10.Το ΠΔ 73/2015(Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».   

11.Το ΠΔ 125/2016(Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

12.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ8 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 2109/2015) 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και  

Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη».   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

  

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας, Διυπουργική Επιτροπή των 

Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για τον 

συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δυο Υπουργείων για τη ρύθμιση 

θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την 

έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας.  

  

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από: α) τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,  

β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  

γ) ένα μέλος με ιδιαίτερο επιστημονικό κύρος που να έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό για τις γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του στο αντικείμενο 

της ανωτέρω Επιτροπής, ως Συντονιστή, που ορίζεται στην απόφαση 

συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,   

δ) τον Αντιπρόεδρο του (Κε.Σ.Υ.) με αναπληρωτή του ένα μέλος της Εκτελεστικής 

Γραμματείας του Κε.Σ.Υ., ιατρό που προτείνεται από την  

Εκτελεστική Επιτροπή αυτού,  

ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή  

του,  

στ) έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Α.Ν με τον αναπληρωτή του,  

ζ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των ιατρικών τμημάτων των σχολών επιστημών υγείας, με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,  

η) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται 

μετά από συνεννόηση των Προέδρων,  

θ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής και άλλων επαγγελμάτων 

υγείας,  με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των  

Προέδρων,  
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ι) έναν εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, με τον αναπληρωτή του, ια) 

έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, ιβ) 

έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Ε., με τον αναπληρωτή του,  

ιγ) έναν Παιδοψυχίατρο, Πανεπιστημιακό, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται 

από την Επιστημονική Εταιρεία Παιδοψυχιάτρων.  

  

3. Στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμη 

Ομάδα Εργασίας που απαρτίζεται από:  

α) τους εκάστοτε Προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών  

Υγείας των Πανεπιστημίων και τους αναπληρωτές Προέδρου ως αναπληρωτές  

τους,  

β) τους δυο (2) εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν με την απόφαση 

συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής της παρ. 2 και,   

γ) το μέλος της περίπτωσης (ζ) της παρ. 2 με τον αναπληρωτή του, το οποίο και 

προεδρεύει.  

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί ο συντονισμός και η συνεργασία των 

ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης και έρευνας.        

  

4. Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.   

  

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή ορίζονται από το 

φορέα τους εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης 

και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον 

αντίστοιχο αρμόδιο Υπουργό.  

  

5. Ειδικότερα, η Επιτροπή εισηγείται για:     

α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, 

τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με την  εθνική 
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στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των 

ευρωπαϊκών θεσμών.  

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση 

της εθνικής στρατηγικής.    

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία 

των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν 

Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για την επικαιροποίηση του πλαισίου 

αυτού.   

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή και την υλοποίηση της 

στρατηγικής αυτής.  

  

6. Με απόφαση της Επιτροπής μπορούν να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας 

αποτελούμενες από άλλους δημόσιους λειτουργούς ή ιδιώτες ή άλλους κατά 

περίπτωση αρμόδιους γενικούς γραμματείς ή εκπροσώπους τους. Τα μέλη των 

Ομάδων Εργασίας μπορούν  να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

  

7. Για τα μέλη της Επιτροπής που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 

για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στους ιδιώτες-μέλη που μετακινούνται εκτός 

έδρας καταβάλλεται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και έξοδα κίνησης, που 

καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.   

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  του Υπουργείου Υγείας.  
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8. Η θητεία των μελών είναι πενταετής.  

  

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

  

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                          

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

     

  

  

  

  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΞΑΝΘΟΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ    

     

  

  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  

  

  

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ  
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