
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο πρώτο 
Κύρωση Σύµβασης δωρεάς

Κυρώνεται η από 26.7.2018 Σύµβαση δωρεάς µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος
που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN µε την
επωνυµία Κοινωφελές Ίδρυµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑ-
ΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT
FOUNDATION) και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέ-
ντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), µαζί µε τα συνηµµένα σε αυτή Παραρτή-
µατα Α΄, Β΄ και Γ΄ της οποίας το κείµενο έχει ως ακολού-
θως:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ ΄,  27 Σεπτεµβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών 

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Κύρωση Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», 
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο δεύτερο
Θεσµική Αναδιοργάνωση Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.)

1. Το άρθρο 4 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Σκοπός του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

1. Το Ω.Κ.Κ. θα λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιο-
χειρουργικό και µεταµοσχευτικό «κέντρο αριστείας» και
αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο του οποίου σκοπός εί-
ναι:
α)  Η παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της

νοσηλείας, στον τοµέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουρ-
γικής, ενδοαγγειακής και επεµβατικής αποκατάστασης
και απεικονιστικής και επεµβατικής διαγνωστικής ενηλί-
κων και παιδιών και συναφείς δραστηριότητες που περι-
λαµβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιολο-
γικού και καρδιοχειρουργικού κέντρου.
β)  Η παροχή υπηρεσιών στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς

και πνευµόνων και κάθε άλλου συµπαγούς (ή άλλου) ορ-
γάνου σε ενήλικες και παιδιά που θα ορίζεται µε απόφα-
ση του Δ.Σ., τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών δια-
τάξεων που διέπουν την χορήγηση αδειών λειτουργίας
στις µονάδες µεταµοσχεύσεων συµπαγών και άλλων ορ-
γάνων.
γ) Η διενέργεια σύγχρονων ιατρικών πράξεων και δια-

δικασιών που θα ορίζει το Δ.Σ. για την κάλυψη των ιατρι-
κών αναγκών της χώρας σε σχέση µε τα παραπάνω. 
δ)  Η ιατρική έρευνα, ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός

και υλοποίηση ιατρικών ερευνητικών προγραµµάτων, κα-
θώς και η συλλογή και αξιοποίηση επιστηµονικών πληρο-
φοριών στον τοµέα της καρδιοχειρουργικής και καρδιο-
λογίας, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου σύγχρονης
πληροφορικής αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών, κυ-
ρίως από τη διασύνδεση του Ω.Κ.Κ. µε αντίστοιχες τρά-
πεζες πληροφοριών, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό, σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της ε-
πεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.

2. Οι διατάξεις που αφορούν στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης ισχύουν για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο µε την επιφύλαξη και κατά τα οριζόµενα στις ει-
δικότερες διατάξεις του παρόντος, του ν. 1675/1986, και
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.»

2. Το άρθρο 5 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου (Ω.Κ.Κ.)

1. Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
είναι:
α)  Τα ηµερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχε-

τικές µε το αντικείµενό του ιατρικές πράξεις.
β) Κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγή-

σεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές.
γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστω-

τικούς οργανισµούς.
δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις.
ε) Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα αλλά και από

άλλες δραστηριότητες, που ήθελε αναπτύξει για την ια-
τρική έρευνα αλλά και για την εξυπηρέτηση του προσω-
πικού, των νοσηλευοµένων και επισκεπτών (όπως εκµε-
τάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπω-
λεία, είδη δώρων κ.λπ.). 
στ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών µηχανηµάτων, ε-

πίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού. 
ζ) Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του παρόντος

άρθρου επιχορήγηση από το Δηµόσιο και κάθε άλλη πρό-
σθετη επιχορήγηση που θα καθορίζεται εκάστοτε µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. 

2. Το Ω.Κ.Κ. θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες
του και σε ανασφάλιστους ή οικονοµικά αδύναµους πο-
λίτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016.

3. Το Ελληνικό Δηµόσιο παρέχει τακτική επιχορήγηση
προς το Ω.Κ.Κ. που εντάσσει στον ετήσιο τακτικό Κρατι-
κό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, σε συγκε-
κριµένο κωδικό, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε
το είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισµού
των δαπανών του Ω.Κ.Κ.. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται
στο Ω.Κ.Κ. σε δωδεκατηµόρια σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες
δόσεις. Για το σκοπό αυτόν το Ω.Κ.Κ. θα υποβάλει ετη-
σίως στο Υπουργείο Υγείας τον προϋπολογισµό του το
αργότερο µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους για το
επόµενο έτος. Επιπρόσθετα, µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υγείας και Οικονοµικών δύναται να καταβάλλε-
ται, διά του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υγείας έκτακτη επιχορήγηση προς το Ω.Κ.Κ. για την κά-
λυψη δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση δω-
ρεών.

4.  Στις περιπτώσεις διενέργειας µεταµοσχεύσεων συ-
µπαγών οργάνων και νέων καινοτόµων θεραπευτικών υ-
πηρεσιών και πράξεων, που δεν περιλαµβάνονται στην ε-
κάστοτε ισχύουσα λίστα αποζηµίωσης, µε βάση τα Κλει-
στά Ενοποιηµένα Νοσήλια – ΚΕΝ ή όποιο άλλο καθε-
στώς αποζηµίωσης ισχύσει µελλοντικά, η τελευταία µε-
τά από τεκµηριωµένο αίτηµα του Δ.Σ., θα ανανεώνεται έ-
γκαιρα για να τις συµπεριλαµβάνει, σύµφωνα µε τις δια-
δικασίες και µεθόδους που προβλέπεται στις κείµενες
διατάξεις. Η κοστολόγηση νέων ή η ανακοστολόγηση υ-
φιστάµενων υπηρεσιών και πράξεων και ειδικότερα των
µεταµοσχεύσεων, θα βασίζεται στην τοπική προσαρµογή
ισχύοντων διεθνών προτύπων και τιµών, ώστε να καλύ-
πτουν το πραγµατικό κόστος παροχής της υπηρεσίας.
Για το λόγο αυτόν µε το σχετικό αίτηµα θα υποβάλλεται
και αναλυτική κοστολόγηση της εκάστοτε πράξης, η ο-
ποία δύναται να προκύπτει είτε από αναλυτική αποτίµη-
ση είτε από αναφορά σε χώρες µε αντίστοιχο οικονοµικό
επίπεδο.»

3. Το άρθρο 8 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διοικητικό Συµβούλιο του Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

1.  Το Ω.Κ.Κ. διοικείται από επταµελές Δ.Σ. µε τετραε-
τή θητεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Α-
ντιπρόεδρο του Δ.Σ. και πέντε (5) µέλη, που διορίζονται
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µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η θητεία κάθε µέλους του Δ.Σ., του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου µπορεί να ανανεώνε-
ται. 

2. Τέσσερα (4) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέ-
δρου και του Αντιπροέδρου, µε τους νόµιµους αναπλη-
ρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και τρία
(3) µέλη του Δ.Σ. µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους υ-
ποδεικνύονται από το Κοινωφελές Ίδρυµα «Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης». Ο Υπουργός Υγείας δύναται κατά τη διακρι-
τική του ευχέρεια να ορίσει ως Αντιπρόεδρο ένα (1) εκ
των µελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από το Ίδρυµα
Ωνάση.

3. Όλα τα µέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αυξηµένα επιστη-
µονικά, επαγγελµατικά ή διοικητικά προσόντα που έχουν
αποκτηθεί στο πλαίσιο της σταδιοδροµίας τους και είναι
συναφή µε το σκοπό του Ω.Κ.Κ.. Ειδικότερα, όλα τα µέ-
λη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι πάντοτε καταξιωµένα και
αναγνωρισµένα πρόσωπα της οικονοµικής και επιστηµο-
νικής ζωής του τόπου ή της δηµόσιας διοίκησης, όπως
καθηγητές πανεπιστηµίου ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα
της επιστηµονικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της
χώρας, που µπορούν µε τις γνώσεις και την πείρα τους,
να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκο-
πών του Κέντρου.

4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ω.Κ.Κ. δικαστικώς και ε-
ξωδίκως και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµ-
βουλίου (Δ.Σ.). Τα µέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από
το Ίδρυµα Ωνάση δεν εκπροσωπούν το Ίδρυµα ατοµικά,
αλλά ενεργούν αυτοτελώς και µε ίδια ευθύνη των πρά-
ξεών τους. 

5. Ο διορισµός νέου µέλους, κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήπο-
τε αιτία ή λόγω πρόωρης παύσης τους, σύµφωνα µε τo
άρθρο 9, γίνεται για το µέχρι τη λήξη της θητείας των
λοιπών µελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων
µελών και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το Δ.Σ. εξακο-
λουθεί να λειτουργεί νόµιµα, εφόσον παραµένουν του-
λάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα µέλη του, συ-
µπεριλαµβανοµένου σε αυτά του Προέδρου. Μέχρι τον
ορισµό νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ισχύει η θητεία του υ-
φιστάµενου. Εντός δύο (2) µηνών από την δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ορίζεται νέο Δ.Σ. µε την παραπάνω
σύνθεση.

6. Η ιδιότητα µέλους του Δ.Σ. είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα µέλους συλλογικού οργάνου παρεµφερούς
ιδρύµατος ή νοσοκοµείου δηµόσιου ή ιδιωτικού, προµη-
θευτή ή εργολάβου ή εργαζόµενου υπό οποιαδήποτε έν-
νοµη σχέση µε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Επίσης µέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι µετακλητοί
δηµόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται µεταξύ
τους µε συγγένεια µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας.

7. Τα µέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται µισθού αλλά µόνο
αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και βαρύ-
νουν το Ω.Κ.Κ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί
Ενιαίου Μισθολογίου. 

8. Για τα θέµατα της συγκρότησης και λειτουργίας του
Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εφαρµόζεται αναλογικά ο ν. 2690/1999
(Α΄ 45) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα
νόµο. 

9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται κατά πλειοψη-

φία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υ-
περισχύει η γνώµη µε την οποία συντάσσεται ο Πρόε-
δρος.

10. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφονται
από όλα τα µέλη που παρέστησαν σε αυτό, µε συνοπτική
µνεία των τυχόν µειοψηφιών, καθώς και της αιτιολογίας
τους.»

4. Το άρθρο 9 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 9
Ανάκληση Μελών Διοικητικού Συµβουλίου

Ο Υπουργός Υγείας µπορεί να παύσει πρόωρα, ήτοι
πριν την λήξη της θητείας τους, και να αντικαταστήσει
τα µέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο ίδιος για σπουδαίο λόγο,
που σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων τους.
Μπορεί επίσης να παύσει πρόωρα για σπουδαίο λόγο
που σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων του και
µέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται από το Ίδρυµα Ωνά-
ση. Στην περίπτωση αυτή το Ίδρυµα Ωνάση θα ορίσει το
νέο µέλος του Δ.Σ. εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της πράξης πρόωρης παύσης. Ως σπουδαί-
ος λόγος θεωρείται και στις δύο περιπτώσεις ενδεικτικά
εκείνος που ανάγεται στη συµπεριφορά του µέλους διοί-
κησης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αντικει-
µενικός λόγος, όπως η έλλειψη συνεργασίας ή λοιπές
περιστάσεις, ανεξάρτητες µε την ειδικότερη συµπεριφο-
ρά του µέλους, που τον καθιστούν ακατάλληλο για την
άσκηση των καθηκόντων του. Στους σπουδαίους λόγους
επίσης συµπεριλαµβάνεται η συνδροµή των προβλεπό-
µενων περιπτώσεων στην παράγραφο 6 του προηγούµε-
νου άρθρου ή η περίπτωση απουσίας του µέλους από πέ-
ντε (5) συνολικά συνεδριάσεις εντός του έτους χωρίς α-
ποχρώντα λόγο.»

5. Στο ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται
άρθρο 4Α, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Λειτουργία Ωνάσειου Εθνικού 
Μεταµοσχευτικού Κέντρου

1. Στη Νέα Πτέρυγα του Ω.Κ.Κ. θα εγκατασταθεί και θα
λειτουργεί το Ωνάσειο Εθνικό Μεταµοσχευτικό Κέντρο
(εφεξής: «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.») και το «Ωνάσειο Παίδων». Το
«Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και το «Ωνάσειο Παίδων» υπάγονται στο
Ω.Κ.Κ. ως οργανικό τµήµα του και δεν έχουν αυτοτελή
νοµική προσωπικότητα. Σκοπός του «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» είναι η
διενέργεια µεταµοσχεύσεων όλων των συµπαγών οργά-
νων σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµο-
σχεύσεων και τις αντίστοιχες κλινικές ελληνικών και αλ-
λοδαπών πανεπιστηµιακών κλινικών, καθώς και η έρευνα
επ’ αυτών. Σκοπός του «Ωνασείου Παίδων» είναι η λει-
τουργία σύγχρονης και πλήρως εξοπλισµένης παιδιατρι-
κής κλινικής εξειδικευµένης στην παιδική καρδιολογία
και καρδιοχειρουργική, καθώς και η έρευνα επ’ αυτών. 

2. Το «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και το «Ωνάσειο Παίδων» θα λει-
τουργεί µε το προσωπικό που υπηρετεί στο Ω.Κ.Κ. και µε
υφιστάµενες θεσµικά οργανωµένες οµάδες και ιατρικά
τµήµατα και µονάδες που έχουν ή θα λάβουν άδεια για
µεταµόσχευση, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες νο-
µοθετικές διατάξεις ή εξειδικεύονται στην θεραπεία παί-
δων µε καρδιακές νόσους. Η συνεργασία ιατρικού, νοση-
λευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί σε ιατρι-
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κά τµήµατα των Α.Ε.Ι. ή του Ε.Σ.Υ., πραγµατοποιείται µε
ειδικά πρωτόκολλα συνεργασίας του Ω.Κ.Κ. µε τα αντί-
στοιχα τµήµατα, οµάδες και επαγγελµατίες υγείας, στα
οποία περιγράφονται όλα τα σχετικά µε την εκπλήρωση
και προώθηση των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας ως
προς το «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και µε τη νοσηλεία παίδων µε καρ-
διακές νόσους, όσον αφορά στο «Ωνάσειο Παίδων». Τα
σχετικά πρωτόκολλα καταρτίζονται από το Ω.Κ.Κ. και ε-
γκρίνονται από τον Ε.Ο.Μ.. Αντίστοιχα πρωτόκολλα κα-
ταρτίζει το Ω.Κ.Κ. µε ειδικούς στις καρδιακές νόσους
παίδων, που εργάζονται σε αντίστοιχα καταξιωµένα κέ-
ντρα του εξωτερικού και, µε την έγκριση του Ε.Ο.Μ.,
στις µεταµοσχεύσεις οργάνων (ιατρούς και λοιπό επι-
στηµονικό προσωπικό) που εργάζονται σε κέντρα του ε-
ξωτερικού, µε σκοπό την ανάπτυξη και καθιέρωση των
µεταµοσχεύσεων όλων των συµπαγών οργάνων. 

3.  Οι µεταµοσχεύσεις και οι άλλες πρωτοπόρες, ερευ-
νητικές και καινοτόµες ιατρικές πράξεις θα παρέχονται
και σε ασθενείς που είναι πολίτες κρατών-µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργα-
σίας που συνάπτει το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, το
Ω.Κ.Κ. και το κράτος-µέλος.»

6. Στο άρθρο 13 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει,
προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 ως
ακολούθως: 

«7. Η προαγωγή ή πρόσληψη προσωπικού (ιατρικού
και λοιπού) σε θέσεις ευθύνης (προϊσταµένων, αναπλη-
ρωτών ή υποδιευθυντών, διευθυντών, συµπεριλαµβανο-
µένων του γενικού διευθυντή, του νοµικού και του ανα-
πληρωτή νοµικού συµβούλου) όπως αυτές προβλέπονται
στον Κανονισµό Λειτουργίας κατά τα κατωτέρω οριζό-
µενα στο άρθρο 15 του παρόντος, γίνεται µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., σύµφωνα µε τις αρχές της αξιοκρα-
τίας, της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας και µετά
από τη δηµοσίευση ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέρο-
ντος, κατά τα ειδικότερα (ως προς τον τύπο, τα προσό-
ντα, τις προθεσµίες κ.λπ.) οριζόµενα στον Κανονισµό
Λειτουργίας.

8. Η προαγωγή ή πρόσληψη υποψηφίων για τις θέσεις
των Διευθυντών της Ιατρικής Υπηρεσίας, των Διευθυ-
ντών των Κλινικών και του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., που λαµβάνεται ύστερα α-
πό την γνώµη ειδικής Τριµελούς Επιτροπής. H Τριµελής
Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας, που δηµοσιεύεται στη Διαύγεια µέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσµία ενός (1) µήνα από το τέλος της σχετικής
προκήρυξης. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από ένα
(1) µέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ω.Κ.Κ. µε απλή πλειοψηφία, ένα (1) µέλος που θα ορίζε-
ται από το Ίδρυµα Ωνάση και ένα (1) µέλος που θα ορίζε-
ται από κοινού από το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., µε απλή πλειοψη-
φία και από το Ίδρυµα Ωνάση και θα είναι ο Πρόεδρός
της. Ως µέλη της ανωτέρω Επιτροπής µπορεί να ορίζο-
νται και µέλη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ.. Τα µέλη πρέπει να έ-
χουν επιστηµονική εξειδίκευση ή εµπειρία στο γνωστικό
αντικείµενο που είναι ανάλογο της ειδικότητας της προς
πλήρωσης θέσης. 

9. Η άνω διαδικασία εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, κατά την πλήρωση
κενών ή κενούµενων οργανικών θέσεων είτε λόγω απο-
χώρησης (οικειοθελούς ή µετά από καταγγελία) είτε λό-
γω µη ανανέωσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου
χρόνου του κατέχοντος αυτές προσωπικού. 

10. Όλο το τακτικό ιατρικό προσωπικό που προσλαµ-

βάνεται σε θέση ευθύνης κατά τα οριζόµενα στο παρόν
υπηρετεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου τριετούς διάρ-
κειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί για µία (1) επιπλέον
τριετία, µετά από την παρέλευση της οποίας και εφόσον
η συνολική θητεία του ιατρικού στελέχους αξιολογείται
θετικά, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µετα-
τρέπεται σε αορίστου χρόνου. 

11. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωµές των πάσης φύσε-
ως αποδοχών, απολαβών και αποζηµιώσεων (τακτικών
και έκτακτων) του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέ-
ντρου, το οποίο συνδέεται µε αυτό µε οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας (εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης) ή σύµβασης
έργου, οι οποίες καθορίζονται αποκλειστικά, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καταβάλλονται α-
πό το ίδιο το Ω.Κ.Κ. και βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του. 

12. Για την εκπλήρωση γενικότερα του σκοπού του
Ω.Κ.Κ. και την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και
εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να συνάπτει
συµβάσεις εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης
µε µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ερευνητικών Κέντρων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αµοιβή που θα προ-
βλέπεται σε αυτές τις συµβάσεις δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη από την ελάχιστη εκ του νόµου προβλεπόµενη.
Ειδικά για την προώθηση των µεταµοσχεύσεων συµπα-
γών οργάνων η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στο
προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που ειδικεύεται
στο συγκεκριµένο τοµέα. Οι συµβάσεις εργασίας του
προσωπικού του Ω.Κ.Κ. γενικότερα δύνανται, κατά τα
διεθνή πρότυπα, να εµπεριέχουν προβλέψεις για διασύν-
δεση των απολαβών του ιατρικού, νοσηλευτικού και επι-
στηµονικού προσωπικού του Ω.Κ.Κ. µε ατοµικούς ή οµα-
δικούς δείκτες που αντανακλούν την παραγωγικότητα,
το επιστηµονικό και ερευνητικό έργο, την αποτελεσµατι-
κότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και την ικα-
νοποίηση των ασθενών και µεταβάλλονται ανάλογα µε
τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ω.Κ.Κ.. Τα άνω θα
προβλέπονται αναλυτικότερα στον Κανονισµό που θα ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

13. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ω.Κ.Κ. και την
προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και εκπαίδευσης,
το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να εγκρίνει τη σύναψη συµ-
βάσεων εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης, ε-
φόσον επιτρέπεται, µε επιστήµονες αναγνωρισµένου κύ-
ρους και εµπειρίας Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών και Ια-
τρικών Κέντρων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τις
συµβάσεις αυτές ισχύουν τα προβλεπόµενα της παρα-
γράφου 3.

14. Οι αποδοχές του συνόλου του προσωπικού προ-
σαυξάνονται µε επίδοµα παραγωγικότητας, για κάθε κα-
τηγορία, το οποίο καθορίζεται κατ’ έτος µε απόφαση του
Δ.Σ.. Τυχόν διαφορά µεταξύ των αποδοχών που λαµβά-
νει ήδη το υφιστάµενο προσωπικό του Ω.Κ.Κ. και των α-
ποδοχών του µισθολογίου του Ε.Σ.Υ. διατηρείται ως
προσωπική διαφορά.»

7. Το άρθρο 15 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28 ) όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15
Οργανισµός και Κανονισµός λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώ-
µη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εκδίδεται και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Εσωτερικός Κανονισµός
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και το Οργανόγραµµα του Ω.Κ.Κ.. Με τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό Λειτουργίας και το Οργανόγραµµα (Οργανι-
σµός) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ρυθ-
µίζονται ιδίως τα κάτωθι θέµατα:
α)  Η δηµιουργία, η διάρθρωση, η στελέχωση και ο τρό-

πος λειτουργίας των επιµέρους υπηρεσιών (ιατρικών, νο-
σηλευτικών διοικητικών και λοιπών).
β)  Η σύσταση και περιγραφή των θέσεων εργασίας

του προσωπικού, τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα
και η διαδικασία πρόσληψης µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του άρθρου 13, η υπηρεσιακή κατάσταση, οι υπο-
χρεώσεις, ο πειθαρχικός έλεγχος και η πειθαρχική εξου-
σία για όλο το προσωπικό.
γ)  Οι διαδικασίες προµηθειών πάσης φύσεως, συµπε-

ριλαµβανόµενης της παροχής υπηρεσιών και αγαθών. Ει-
δικότερα, δύναται να καταρτιστεί κανονισµός για τις
προµήθειες πάσης φύσεως, µισθώσεις και εκµισθώσεις
ακινήτων εν γένει, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων, εκποι-
ήσεις κινητών, αναθέσεις και εκπονήσεις µελετών, κα-
θώς και εκτέλεση έργων. Ο σχετικός κανονισµός υπο-
χρεωτικά εφαρµόζει την κείµενη νοµοθεσία των διατά-
ξεων για τα Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σε
συνδυασµό µε την εκάστοτε εφαρµοζόµενη νοµοθεσία
για δηµόσιες προµήθειες (ν. 4412/2016). 
δ) Στον ανωτέρω κανονισµό εξειδικεύονται επιπλέον

τα εγκριτικά επίπεδα, η παρακολούθηση τιµών, η διαχεί-
ριση των αποθηκών, τα κριτήρια ένταξης σε διαδικασίες
προµηθειών που διενεργούνται από κεντρική κρατική αρ-
χή προµηθειών, οι τρόποι παρακολούθησης συµβάσεων,
η αξιολόγηση προµηθευτών και τα κριτήρια και οι τρόποι
εισαγωγής της καινοτοµίας και οποιοδήποτε άλλο θέµα
σχετικά µε τις προµήθειες και τη διαχείρισή τους. 
ε)  Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που δεν προβλέπεται από

τον παρόντα νόµο και είναι απαραίτητη για την επίτευξη
των σκοπών του Κέντρου.»

Άρθρο τρίτο
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το προσωπικό του Ω.Κ.Κ. (πλην των διευθυντών),
που υπηρετεί κατά την ηµέρα που τίθεται σε ισχύ ο πα-
ρών νόµος και έχει σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου
κατατάσσεται σε αντίστοιχες προβλεπόµενες οργανικές
θέσεις ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
Το λοιπό προσωπικό (πλην των διευθυντών και του ιατρι-
κού προσωπικού) που προσλαµβάνεται µετά τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόµου, προσλαµβάνεται για δοκιµα-
στική περίοδο µέχρι ενός (1) έτους. Μετά την επιτυχή
περάτωση της δοκιµαστικής περιόδου απασχολείται µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αµείβεται σύµ-
φωνα µε το µισθολόγιο των εργαζοµένων στα νοσοκο-
µεία του Ε.Σ.Υ..

2. Ο πρώτος κανονισµός σύµφωνα µε το προηγούµε-
νου άρθρο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Μέχρι την έγκριση και δηµοσίευση
του νέου Κανονισµού κατά το προηγούµενο άρθρο ισχύ-
ει ο υφιστάµενος. Ο ανωτέρω Κανονισµός δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο τέταρτο

1.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται από

την έναρξη ισχύος του ως εξής:
«Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Δι-

οικητικό Συµβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλ-
λόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν
την ηµέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος των εχόντων δι-
καίωµα ψήφου µελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο
κάθε µέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο µετά από αιτιολογηµένη και τεκµηριω-
µένη αίτηση µέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό
έννοµο συµφέρον.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018 αντικαθί-

σταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«3. Η εκλογή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ε-

σωτερικού κανονισµού, γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και
δαπάνη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλό-
γου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιµασία χώρων, καλπών,
ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρ-
χαιρεσιών αρµόδια είναι τριµελής Εφορευτική Επιτροπή,
η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, µε επαγγελ-
µατική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που ο-
ρίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, µε τον νόµι-
µο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) µέλη, µη υ-
ποψηφίους, τα οποία ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρω-
µατικά, µε κλήρωση από τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου
που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται α-
πό το Διοικητικό Συµβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ηµε-
ρολογιακές ηµέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρία-
ση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κα-
νονισµού.
Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή

ενεργείται κατά τµήµατα, συγκροτείται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρι-
κή Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1)
δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλο-
γο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και από
τέσσερα (4) µέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφορευτι-
κές επιτροπές των τµηµάτων συγκροτούνται από τρεις
(3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, µε ισάριθµους αναπλη-
ρωµατικούς, από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού
Συλλόγου µε κλήρωση από τα µη υποψήφια µέλη που έ-
χουν δικαίωµα ψήφου.
Ζητήµατα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε

άλλο ζήτηµα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών
κρίνονται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.»

2. Η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συµβουλίων,
των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των Εξελεγκτικών Επι-
τροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώ-
ρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Ο.Ο.) παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιανουάριου 2019. Το ί-
διο ισχύει και για την τρέχουσα θητεία των εκπροσώπων
των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Ο-
δοντιατρική Οµοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).

Άρθρο πέµπτο 
Ρυθµίσεις για τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4461/2017 (Α' 38)
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«ε) Την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 55 του παρόντος νόµου.
στ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφο-

ρούν στη διοικητική, οικονοµική και διαχειριστική λει-
τουργία του Συλλόγου.
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Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται µε απόφα-
σή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
ή τον Ταµία για τη διενέργεια των πράξεων αρµοδιότη-
τάς της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, κατόπιν εξουσιοδότη-
σης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχει την αρ-
µοδιότητα υπογραφής του σχεδίου της συλλογικής σύµ-
βασης παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους περίθαλ-
ψης, µε κάθε δηµόσιο φορέα, οι όροι της οποίας θα δε-
σµεύουν όλους τους οδοντοτεχνίτες που ασκούν το ε-
πάγγελµα.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 19.7.2017.

Άρθρο έκτο
Προκήρυξη θέσεων Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας

1.α) Από τις εκατόν έντεκα (111) θέσεις Επιµελητών
Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συ-
σταθεί µε την υπ’ αριθµ.Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β΄ 23)
κοινή υπουργική απόφαση, οι τέσσερις (4) θέσεις προκη-
ρύσσονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας ή Παθο-
λογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρι-
κής ή Πνευµονολογίας-Φυµατιολογίας.
β) Από τις πενήντα έξι (56) θέσεις Επιµελητών Α' του

κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί
µε την υπ’ αριθµ.Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β΄ 23) κοινή υ-
πουργική απόφαση, οι δύο (2) θέσεις προκηρύσσονται
για την ειδικότητα Παιδιατρικής µε εξειδίκευση στη Μο-
νάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) για τις α-
νάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1.8.2018.

Άρθρο έβδοµο
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α'  80)

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) διαγράφεται η φράση «βάσει της
νοµοθεσίας της χώρας κτήσης της µεταπτυχιακού τίτ-
λου».

2. Το παρόν ισχύει από 5.5.2016.

Άρθρο όγδοο

1. Στους πληγέντες του άρθρου 15 της πράξης νοµο-

θετικού περιεχοµένου της 26.7.2018 (Α΄ 138), εξακο-
λουθούν να χορηγούνται τα φαρµακευτικά είδη µε µηδε-
νική συµµετοχή, µέχρι τις 31.12.2018.

2. Το παρόν ισχύει από τις 26.7.2018.

Άρθρο ένατο
Στελέχωση του Ε.Σ.Υ. µε ιατρικό και λοιπό προσωπικό

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών των δοµών του Εθνικού Συστήµατος Υ-
γείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστώνται:
α) στις Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών

(Δ.Υ.ΠΕ.), για τις δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί-
ας, εκατόν ογδόντα δύο (182) συνολικά θέσεις ειδικευ-
µένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταµένων
οργανικών θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ..
Η κατανοµή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότη-
τα, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) στις Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών

(Δ.Υ.ΠΕ.), για τις δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί-
ας, και στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τριακόσιες είκοσι πέ-
ντε (325) συνολικά θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού,
πλην ιατρών, προσωπικού, πέραν των ήδη υφισταµένων
οργανικών θέσεων. Οι θέσεις αυτές, όσον αφορά τα νο-
σοκοµεία του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά
του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32) και κατανέµονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανά πλήθος, κατηγο-
ρία, κλάδο και ειδικότητα, στις Δ.Υ.ΠΕ., για τις δοµές
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στα νοσοκοµεία.

Άρθρο δέκατο

Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της παροχής υπη-
ρεσιών της Οργανικής Μονάδας της έδρας (Άργους) του
Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας συστήνονται, µε το πα-
ρόν, τρεις (3) θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη
στελέχωση του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.), πέραν των προβλεποµένων οργανικών, οι οποί-
ες δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του
π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).
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Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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