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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Κα-
ζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων 
στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού  - Αγίου 
Κοσμά, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.».

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 
29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, 
περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου 
ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν 
τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λει-

τουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και 

των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), των 
παρ. 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), 
των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), και 
συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220),

γ) του ν. 4422/2016 (Α΄ 181), με τον οποίο κυρώ-
θηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από 14 Νοεμ-
βρίου 2014 υπογραφείσα Σύμβαση Αγοραπωλησίας 
των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.», μεταξύ 
του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητή, της εταιρείας «HELLINIKON 

GLOBAL S.Α.» ως αγοραστή και της εταιρείας «LAMDA 
DEVELOPMENT HOLDINGS S.A.» ως εγγυητή του αγο-
ραστή, και τέλος, του ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου 
συμβαλλόμενου,

δ) των άρθρων 357 ως και 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 5 και Α’ 8),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, ως προς το 
Κεφάλαιο ΙΑ΄ “Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ” (Α΄ 184),

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

η) του από 28.2.2018 προεδρικό διάταγμα, με το οποίο 
εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
του Μητροπολιτικού Πόλου ελληνικού - Αγίου Κοσμά 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΑΠ 35),

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) της υπό στοιχεία ΔΕΕΟΘ Γ 0002374 ΕΞ 2018/ 
22.02.2018 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών 
«Ανάθεση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο εντός 
της περιοχής Μητροπολιτικού Πόλου ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά, στην Ε.Ε.Ε.Π.» (Β’ 614),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΕΟΘ 0007512 ΕΞ 2018 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οι-
κονομικών, Περιβάλλοντος και Eνέργειας και Τουρισμού 
«Καθορισμός θέσης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
καζίνο στη ζώνη A - A1 - «Γειτονιά τουρισμού - αναψυ-
χής και επιχειρηματικού πάρκου» του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού  - Αγ. Κοσμά, περιφέρειας Αττικής» 
(Β’ 2282) ,

ιβ) της υπ’ αρ. 92524/17.9.2019 (ΥΟΔΔ 749) κοινής 
υπουργικής απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε η Επι-
τροπή Διενέργειας Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 
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για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης 
Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων 
στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 39018/13.4.2022 
(ΥΟΔΔ 301) όμοια απόφαση,

ιγ) της εν γένει κειμένης νομοθεσίας και των κανονιστι-
κών πράξεων και διατάξεων, που αφορούν τη λειτουργία 
των καζίνο, καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω 
νόμων λοιπών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων και 
διατάξεων, και του συνόλου των διατάξεων του ασφα-
λιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου.

2. Την υπ’  αρ. 1/2019 διακήρυξη για τη διενέργεια 
του Διαγωνισμού για την Παραχώρηση της παρούσας 
Άδειας, όπως τροποποιήθηκε με το τεύχος τροποποι-
ήσεων κατόπιν της υπ’ αρ. 420/1/28.8.2019 απόφασης 
της ΕΕΕΠ.

3. Την υπ’ αρ. 21/1/28.04.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με 
την οποία οριστικοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η 
υπ’ αρ. 604/1/22.10.2021 όμοια απόφαση, με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού Παρα-
χώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) 
ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό 
Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, στην Ένωση Προσώπων 
με τον διακριτικό τίτλο ATHENS IRC και μέλη τις εταιρεί-
ες MGGR LLC, MGE HELLINIKON B.V. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών.

4. Την από 8 Ιουνίου 2022 συναφθείσα μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον 
Υπουργό Οικονομικών και της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.» Σύμβαση Παραχώρησης 
Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος 
φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά., κατ’ άρθρο 361 παρ. 11 του 
ν. 4512/2018.

5. Την υπό στοιχεία BTD023513/B’/07.06.2022 εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης 
της Άδειας λειτουργίας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προσκομισθείσα κατ’ άρθρο 362 παρ. 5 
του ν. 4512/2018.

6. Το υπό στοιχεία IFTB1042TTUOOD11/15-06-2022 
αποδεικτικό καταβολής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. της πρώτης δόσης του τιμήματος πο-
σού ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων 
(15.010.000), ίσου με το 10% του τιμήματος, κατ’ άρθρο 
362 παρ. 4 του ν. 4512/2018.

7. Την υπ’ αρ. 31/4/09.06.2022 εισήγηση της ΕΕΕΠ, η 
οποία διαβιβάσθηκε προς το Γραφείο Υπουργού Οικο-
νομικών με το υπό στοιχεία ΕΜΠ 215/ΕΞ/09-06-2022 
έγγραφο της ΕΕΕΠ.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Χορηγούμε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.» Άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας κα-
ζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπο-
λιτικό Πόλο, όπως η περιοχή αυτή ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4512/2018, τηρουμένων των διατάξεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.

Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει:
- ανάπτυξη χώρου καζίνο 15.000 τ.μ., συμπεριλαμβα-

νομένων χώρων παιγνίων και βοηθητικών εγκαταστά-
σεων,

- ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε (5) αστέρων με δυναμι-
κότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την 
εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών 119.980 τ.μ.,

- ανάπτυξη συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με 
επιφάνεια 23.722 τ.μ.,

- ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητι-
κές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό 
θέσεων 10.525.

Η ανάπτυξη των ανωτέρω αντικειμένων της άδειας 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα 
στην από 08.06.2022 Σύμβαση Παραχώρησης και την 
κείμενη νομοθεσία.

1. Πεδίο εφαρμογής της Άδειας λειτουργίας
Η Άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας επιχείρησης καζί-

νο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων ισχύει για τη συ-
γκεκριμένη γεωγραφική θέση, 15.000 τ.μ., στην ζώνη Α - 
Α1 «Γειτονιά τουρισμού- αναψυχής και επιχειρηματικού 
πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. 
Κοσμά, περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή χωροθετήθηκε 
με το από 28.2.2018 προεδρικό διάταγμα «Έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά Περιφέρει-
ας Αττικής» (ΑΑΠ 35), και σύμφωνα με τις διοικητικές, 
πολεοδομικές και λοιπές παραμέτρους που τίθενται 
σε αυτό και προσδιορίστηκε με την κοινή υπουργι-
κή απόφαση ΔΕΕΟΘ 0007512 ΕΞ 2018 (Β’ 2282) των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, και έχει 
χρονική διάρκεια τριάντα (30) έτη από τις 08.06.2024. 
Ανανέωση της παρούσας Άδειας χωρεί κατά τα οριζό-
μενα στο νόμο. Απαγορεύεται στον Παραχωρησιούχο 
η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο εκτός της θέσης για 
την οποία η Άδεια παραχωρήθηκε για όλη τη διάρκεια 
του χρόνου παραχώρησης.

Η παρούσα Άδεια παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότη-
τας ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία επιχείρησης 
καζίνο εντός της Περιφέρειας Αττικής, πλην (α) της χω-
ρικής υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί 
σήμερα η «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και (β) των 
διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των ανα-
πτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των 
πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά 
καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 
(Α΄ 156), εξαιρουμένων από τις ανωτέρω περιοχές υπό 
στοιχ. (β) των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτι-
κά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες 
Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική 
Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπως ορίζονται στα άρθρα 8 
και 9 του ν. 4277/2014. 
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Το ως άνω δικαίωμα αποκλειστικότητας ισχύει για 
όλο το χρόνο ισχύος της παρούσας Άδειας. Το Δημόσιο 
αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μην χορηγήσει 
άλλες άδειες λειτουργίας καζίνο στην περιοχή για την 
οποία χορηγείται η παρούσα για όλο το χρονικό διάστη-
μα ισχύος αυτής.

2. Λειτουργία του Καζίνο - Εποπτεία - Πληροφορίες
2.1. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει 

στη λειτουργία της ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριο-
τήτων και να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από 
την παρούσα Άδεια σύμφωνα με τον νόμο, τη Διακήρυ-
ξη, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την παρούσα.

2.2. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύ-
νολο και κάθε μία εκ των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από 
τη συναφθείσα μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημο-
σίου Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία αποτυπώνει τους 
όρους λειτουργίας της επιχείρησης ως ΕΚΑΖ ευρέος φά-
σματος δραστηριοτήτων και της επένδυσης που πρέπει 
να υλοποιηθεί.

2.3. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνά 
ώστε η λειτουργία του καζίνο ευρέος φάσματος δρα-
στηριοτήτων και όλων των εγκαταστάσεών του να δια-
τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε υψη-
λό επίπεδο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και να ασκεί 
την εκμετάλλευση κατά τρόπο, ώστε να ανταποκρίνε-
ται: α) στις υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις που συνά-
δουν με τα χαρακτηριστικά της παραχώρησης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και 
η εξυπηρέτηση των πελατών, β) στις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, λαμβανομένης και της αναγκαίας μέριμνας, 
ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση από την 
ανάπτυξη του καζίνο στο άμεσο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον, γ) στις ιδιαιτερότητες της ρυθμισμένης και 
στενά ελεγχόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων και των 
καζίνο ειδικότερα και δ) στις οικονομικές υποχρεώσεις 
προς τους παίκτες και το Ελληνικό Δημόσιο.

2.4. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώνει προ-
σηκόντως το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσω-
πείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς 
και την ΕΕΕΠ, για τη συνδρομή οποιουδήποτε λόγου θα 
μπορούσε να προκαλέσει πλημμελή άσκηση των υπο-
χρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την παρού-
σα Άδεια, τη Σύμβαση, τη Διακήρυξη και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

3. Παραβάσεις και κυρώσεις - Ανάκληση της Άδειας
3.1. Η τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων και των κανονιστι-
κών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, 
ιδίως των αποφάσεων Κανονισμού Παιγνίων, των διατά-
ξεων της Σύμβασης και των όρων και υποχρεώσεων που 
τίθενται με την παρούσα, αποτελεί διαρκή υποχρέωση 
του Παραχωρησιούχου.

3.2. Σε περίπτωση πλημμελούς τήρησης ή παραβία-
σης των όρων και υποχρεώσεων που τίθενται κατά τα 
ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπερι-
λαμβανομένης και της ανάκλησης της Άδειας.

4. Διάρκεια ισχύος της Άδειας

Η διάρκεια της παρούσας άδειας ορίζεται σε τριάντα 
(30) έτη από τις 08.06.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.34921 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 

29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, 

περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτ-

λου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κα-

τέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (Α΄ 105),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

σύστημα υγείας» (Α΄ 143),
γ. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 

και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123),
δ. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134),
ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-

τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υγείας» (Α΄ 148).
2. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.64845/29-08-2018 
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ-
ϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» 
(Β’ 3958).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.78203/16-12-2021 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 υπουργική απόφαση 
“Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης 
τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν 
τίτλο ιατρικής ειδικότητας”» (Β’ 6085).

5. Την υπ’ αρ. 20 απόφαση της 295ης Ολομ./18.03.2022 
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.)/ 
18.04.2022, η οποία διαβιβάστηκε με το από 20.04.2022 
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής 
Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστή-
ριξης του Κε.Σ.Υ., αναφορικά με την τροποποίηση της 
εν θέματι απόφασης.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.34562/14.06.2022 
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 
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του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του 
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφα-
ση σε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού ως προς την 
παρ. 5: «Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία» περ. α και 
β του άρθρου 1, με αποτέλεσμα η παρ. 5 της υπό στοι-
χεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 (Β’ 3958) υπουργική 
απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις 
απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχείο (4) σχετική, να διαμορφώ-
νεται ως ακολούθως:

«5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
Απαιτείται άσκηση δύο (2) ετών σε (πιστοποιημένη) 

πολυδύναμη ΜΕΘ, είτε ενηλίκων είτε παίδων. Υποψήφιοι 
για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι:

α. Για τις ΜΕΘ Ενηλίκων: κάτοχοι τίτλου των ειδικο-
τήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής, Νε-
φρολογίας, Χειρουργικής Θώρακος, Νευρολογίας και 
Νευροχειρουργικής.

β. Για τις ΜΕΘ Παίδων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων 
Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής, καθώς και οι κάτο-
χοι τίτλου των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολο-
γίας - Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής 
Θώρακος, Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής, εφόσον 
οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικό-
τητάς τους για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών 
σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (3) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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