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Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας  

1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α΄ 176) ηξνπνπνηείηαη σο 

πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο 

θαιείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο.  

2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ αξζξ. 13 ηνπ Ν. 3370/2005 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α΄ 129) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3.. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

παξαθάησ Γηεπζχλζεηο : 

α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο 

β. Γηεχζπλζε Υγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Υγηεηλήο Πεξηβάιινληνο 

γ. Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 

δ. Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο  

ε.. Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο 

ζη. Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ 

δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

ε. Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» 

ζ. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ». 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ (α) και (β) 

θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».  

4. Σπκπιεξψλεηαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α΄) κε 

ην νπνίν ζπζηήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο ην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο 

Δξγαζίαο σο εμήο: «Σην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνΐζηαηαη ηαηξφο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο».  

5. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ γ 

έσο ζ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

(γ) Ζ Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία είρε ζπζηαζεί σο «Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ 

θαη Σπλεξγαζίαο κε Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο» κε ην άξζξν 

13 ηνπ Ν.3370/2005, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: 

I. Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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· ην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ ζπλερή πξναγσγή θαη βειηίσζε 

ηεο Γεκφζηαο Υγείαο. 

· ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο 

Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

ππνπξγείνπ αξκνδηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. 

· ηε ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο 

· ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

· ηελ ππνζηήξημε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Υπεξεζηψλ Γεκφζηαο Υγείαο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

· ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Υγείαο  

· ηελ παξαθνινχζεζε δηεζλψλ εμειίμεσλ 

· ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ/ζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

ΗΗ. Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζπζηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197/Α΄/6.8.2003) θαη έρεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη νη 

νπνίεο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ. 

ΗΗΗ. Τκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Τνκέα Γεκφζηαο Υγείαο κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

· ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Γνκψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη γηα 

ηε ζηειέρσζε απηψλ κε Λεηηνπξγνχο Γεκφζηαο Υγείαο, Δκπεηξνγλψκνλεο 

Γεκφζηαο Υγείαο θαη άιιν πξνζσπηθφ. 
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· ηελ επεμεξγαζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο θαη νδεγηψλ γηα ηελ πξφζιεςε 

θαη ππεξεζηαθή εμέιημε γηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο 

· ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο 

· ηε δηακφξθσζε θαη ζπγθεληξσηηθή αμηνιφγεζε δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο 

· ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερή 

θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Υγείαο 

 

Τεο Γηεχζπλζεο Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο 

ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ ή 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ. Τα 

Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ηαηξνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (3), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (3), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (3), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (3),ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (2), 

ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (3), ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (3), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (3), 

ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (2), θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). 

 

(δ) Ζ Γηεχζπλζε Σηνκαηηθήο Υγείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην Ν. 3370/2005, άξζξν 

13, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: 

I. Τκήκα πξναγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη Οδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ, κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

· ηε δηακφξθσζε Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Σηνκαηηθή Υγεία, βάζεη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο 

ζηνκαηηθήο πγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο 

θαη ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο. 

· ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ζηνκαηηθήο πγείαο γηα ηελ πξναγσγή, αγσγή θαη 

πξφιεςε ζηνκαηηθήο πγείαο, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε 

Σηνκαηηθή Υγεία. 
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· ηε γλσκνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο 

νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ θαη ηεο άζθεζεο απηψλ ζηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη γεληθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ. 

II. Τκήκα δεκφζηαο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

· ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σηνκαηηθήο Υγείαο. 

· ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξερνκέλσλ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δ.Σ.Υ. 

· ην ζπληνληζκφ, εθζπγρξνληζκφ, ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε 

θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Δ.Σ.Υ. βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

· ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

Οδνληηαηξηθψλ Γνκψλ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθψλ Οδνληηαηξηθψλ 

Κέληξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε νδνληηαηξηθφ θαη άιιν 

πξνζσπηθφ.  

· ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. 

· ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή άιισλ Φνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ 

εηδίθεπζε νδνληηάηξσλ. 

· ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο άιισλ Υπνπξγείσλ (Υπ. 

Δξγαζίαο, Υπ. Παηδείαο θιπ) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Οδνληηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ.  

Τεο Γηεχζπλζεο Σηνκαηηθήο Υγείαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή. Τσλ Τκεκάησλ πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ. Τα Τκήκαηα 

ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο νδνληηάηξνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Υγείαο ΔΣΥ (4), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΤΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο (2), 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 

(1), ΠΔ Παηδαγσγηθνχ (1), ΤΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (1), ΤΔ Πιεξνθνξηθήο (1), θαη 

ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). 
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(ε) Ζ Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: 

Η. Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. 

 ηε δεκηνπξγία ηαθηηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθζέζεσλ κε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαηξνθή θαη ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (π.ρ. δεδνκέλα 

επηπνιαζκνχ παρπζαξθίαο, ζαθραξψδε δηαβήηε θιπ) βαζηζκέλσλ ζε 

απνηειέζκαηα έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ 

 ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή θαη ηα ζρεηηδφκελα 

κε απηή λνζήκαηα ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε 

 ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη Σπλεξγαζίαο κε 

ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηνλ ΔΦΔΤ θαζψο θαη 

ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο. 

 ηε ζπλεξγαζία κε Κέληξα Υγείαο θαη εηδηθά ηκήκαηα λνζνθνκείσλ. 

II.Τκήκα Δζληθήο Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε εζληθήο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο κε θχξην 

άμνλα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

 ηε δηακφξθσζε αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζσζηήο δηαηξνθήο ηνπ 

πιεζπζκνχ κε βάζε ηα δεκνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο έρνπλ 

εθηηκεζεί απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ θαη ηε ζχληαμε 

δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. 

 ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ δηαηξνθήο ηνπ Δ.Σ.Υ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα 

ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΤ. 

 ηελ εθπφλεζε λέσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

δηαηξνθήο θαη ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ καο Γίθαην 

IIΗ. Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 
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 ηε δηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη 

ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ζίηηζε.  

 ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιηθά 

θπιηθεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγηεηλήο θαη ηνλ ΔΦΔΤ. 

 ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αξρψλ γηα ηελ θιηληθή δηαηξνθή (νξηζκφο 

πνζνηνινγίσλ γηα ηα λνζνθνκεία) θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαηξνθήο, ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 

αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ παξνρήο βνήζεηαο δηαηξνθήο ζε πεξηπηψζεηο 

εθηάθησλ αλαγθψλ 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γ/λζε Αγσγήο Υγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Γηαηξνθήο. 

 ην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. 

 ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε νξγαλσκέλεο θακπάληεο 

πιεξνθφξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΤ. 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηαηξείσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ζην ΔΣΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υγείαο. 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

δηαηηνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο 

Τεο Γηεχζπλζεο Γηαηξνθήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ κε βαζκφ Γηεπζπληή ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Τσλ Τκεκάησλ 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ ή ΠΔ 

Γηαηηνιφγσλ. Τν Τκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ ζηειερψλεηαη απφ 

ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο ΔΣΥ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1) ή 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΠΔ Φεκηθνχ (1) 

θαη ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1). Τν Τκήκα Δζληθήο 



 

 

7 

Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Βηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο 

(1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο (2). Τν Τκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

δηαηξνθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο 

Δ.Σ.Υ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή 

παρπζαξθία (1), ΠΔ Χπρνιφγσλ (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Υγείαο 

(1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΤΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (2) θαη ΤΔ Γηαηηνιφγσλ (1).  

 

(ζη) Ζ Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ, ζπζηήζεθε κε ην λ.3868/2010 άξζξν 17 παξ. 1 θαη 

έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ ηελ 

εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αληηκεηψπηζε ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηνπ αιθννιηζκνχ, ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ εμαξηήζεσλ, φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην 

δηαδίθηπν θαη νη δηαηξνθηθέο εμαξηήζεηο.  

Ζ Γηεχζπλζε εμαξηήζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Τκήκαηα: 

I. Τκήκα Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

 ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλάπηπμεο Μνλάδσλ Υπνθαηαζηάησλ, Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Κξίζεο, Γηπιήο Γηάγλσζεο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ θαη ζε ηδησηηθέο 

Κιηληθέο. 

 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ θαη Ηδησηηθψλ 

Κιηληθψλ ζε φηη αθνξά ηηο Μνλάδεο Αληηκεηψπηζεο ησλ Δμαξηήζεσλ, πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο γηα ηνπο πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 ηε ζπκκεηνρή κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ 

έθδνζε απφ θνηλνχ απνθάζεσλ έγθξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ εμαξηεκέλα άηνκα . 

 ηε κειέηε, αλάπηπμε, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηα λαξθσηηθά. 

 ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο, θαη ηε 
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ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. 

 ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη 

ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο. 

 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ 

Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. 

 ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. 

II. Τν Τκήκα Αληηκεηψπηζεο Αιθννιηζκνχ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 

κεηνλνκάδεηαη θαη θαιείηαη εθεμήο «Τκήκα Αληηκεηψπηζεο ηνπ Καπλίζκαηνο θαη 

ηνπ Αιθννιηζκνχ» θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο. 

Δπνπηεία θαη έιεγρνο απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Υγείαο.. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι  

 ηελ πξνψζεζε, ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο θαπλνχ θαη αιθνφι ζηελ πγεία απφ 

ηελ έθζεζε ζε θαπλφ θαη ηελ θαηάρξεζε αιθνφι.  

 ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

 ηελ θαζηέξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Έιεγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ πγείαο. 
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 ηε ζπγθξφηεζε θαη ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ κε αληηθείκελν ηε λνκνζεζία 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο 

θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία.  

 ηε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη 

κε δηεζλείο θαη θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

δξάζεψλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθνχ θαη 

παγθφζκηνπ ειέγρνπ θαπλνχ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο ή ηε δηαρείξηζε, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θάζε 

άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θαπλφ, ηα αιθνφι θαη ηα πξντφληα ηνπο  

 ηε δεκηνπξγία, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ 

πξφιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζε ζέκαηα θαπλνχ θαη αιθνφι.  

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

Αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο απφ αιθνφι θαη θαπλφ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία ή Φνξείο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι 

θαη ηνλ θαπλφ θαη ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ελεκέξσζεο πνιηηψλ θαη καζεηψλ γηα ζέκαηα 

θαπλίζκαηνο θαη αιθννιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

III. Τκήκα Χπρηθψλ Δμαξηήζεσλ – Δζηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο, φπσο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ(βνπιηκίαο, 

αλνξεμίαο), ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ληφπηλγθ (dopping), δηαδίθηπν θ.ι.π, ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ «λνκίκσλ» εμαξηήζεσλ. 
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 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Ταθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ 

Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ, εηζεγήζεηο θαη Δπηζηεκνληθή Σηήξημε ησλ ζεκάησλ ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ησλ εμαξηήζεσλ, θαη ζπλεξγαζία κε ηα 

ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία γηα ην ζπληνληζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο θνηλψλ 

πξνβιεκάησλ γηα ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή άιισλ εμαξηήζεσλ. 

 ηελ πξφηαζε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

απνζηνιή θάζε είδνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (DAC) αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. 

 ην ζρεδηαζκφ Πξσηνβνπιηψλ Σπλεγνξίαο: ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 

αιιεινβνήζεηα, ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεσλ, δηακεζνιάβεζε, ππεξάζπηζε, 

εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ «ηνμηθνκαλνχο». 

Σηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ 

Αλζξσπνιφγσλ, κε πξφζζεην πξνζφλ ηελ εκπεηξία ζην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηελ 

άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Σε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ Τκήκαηα 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Χπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ. 

Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ 

Χπρνιφγσλ (3), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), 

ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ 

Πιεξνθνξηθήο (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε 

πηπρίν Ννκηθήο (1), ΠΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Ννζειεπηψλ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ –

Λνγηζηηθνχ (2), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο (1), ΤΔ Δπνπηψλ 

Γεκφζηαο Υγείαο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ (2) θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1)  

 

(δ) Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία ζπζηάζεθε 

σο Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ κε ην Π.Γ.77/1985 (ΦΔΚ28/Α) θαη 

κεηαθέξζεθε ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ παξ.2δ ηνπ 
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αξ. 2 ηνπ Π.Γ.96/2010 (ΦΔΚ170/Α) θαη ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη 

πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θαζψο θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

εμήο Τκήκαηα: 

I. Τκήκα Διέγρνπ, Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΑκεΑ κε 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Οκνζπνλδηψλ Δζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Δ.Α.ΟΜ.-Α.ΜΔ.Α, Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ 

Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε θαξφηζη (Ο.Σ.Δ.Κ.Κ.) θαη Διιεληθή 

Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ θαη ηα Σσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε 

ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ νη αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε). 

 ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. 

 ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. 

 ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ 

Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Τκήκαηνο. 

ΗΗ. Τκήκα Δπνπηείαο θαη Υπνζηήξημεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο κε ηηο 

εμήο αξκνδηφηεηεο:  

 ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηηο Γηεζλείο 

Σρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Αζιεηηζκφ ΑκεΑ.  

 ηε δηνξγάλσζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Αζιεηψλ 

ΑκεΑ. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηνπο Οξγαληζκνχο 

Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ. 

ΗΗΗ. Τκήκα Λνηπψλ Φνξέσλ Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηα Special Olympics, ηα 

Αζιεηηθά Σσκαηεία Νεθξνπαζψλ θαη ηνπο Λνηπνχο Φνξείο  
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 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαη ηα Σσκαηεία 

ηεο δχλακήο ηνπο. 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη 

κε) ησλ αλσηέξσ Οκνζπνλδηψλ θαη Σσκαηείσλ. 

 ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ. 

 ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. 

 ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ 

Σσκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Τκήκαηνο. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρνιείσλ ΑκεΑ.  

Σηε Γηεχζπλζε θαη ζηα ηκήκαηα απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (15), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ 

(8), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ 

Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), 

ΤΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη 

ΥΔ Δπηκειεηψλ (1)  

 

(ε) Ζ Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο», νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ε ζπγθξφηεζε ζε 

ηκήκαηα θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο απηήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 39 ηνπ 

Ν.2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξ.76 ηνπ Ν. 3057/2002(ΦΔΚ 239 

η.Α΄).  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ απηήο είλαη νη εμήο: 

I. Τκήκα Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

(πξνζδηνξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εθθξεκνηήησλ) 

 ηε κειέηε, εηζήγεζε θαη έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε 
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ηζρχνλ νξγαλσηηθφ πιαίζην 

 ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο 

γηα Όινπο γηα θάζε θνξέα άζιεζεο 

 ηελ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ θαη 

Γηεζλψλ Σπκθσληψλ. 

IΗ. Τκήκα Δπηζηεκνληθήο Υπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζινπκέλσλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα 

Πηπρηνχρνπο Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) θαη ζηειέρε ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, κε θχξην ζθνπφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο 

 ην ζρεδηαζκφ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

 ηε κέξηκλα θαη επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη θνξείο 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε Άζιεζεο γηα Όινπο 

IΗΗ. Τκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο κε 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε αηηεκάησλ πνπ 

ππνβάιινπλ νη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε αηηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζσκαηείσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο βάζεη 

ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο πνπ 
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απνζηέιινληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

 ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο 

θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ππάξρνπζαο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

 Σηε Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα απηήο, πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ππάιιεινο θαηεγνξίαο 

ΠΔ πηπρηνχρνο Τκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.  

Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (8), ΠΔ 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (7), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (5), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Σηαηηζηηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

(2), ΤΔ Λνγηζηηθνχ (7), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) 

θαη ΥΔ Δπηκειεηψλ (1)  

 

(ζ) Ζ Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηνλ παξφληα 

λφκν, έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ηεο Άζιεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ 

ΑκεΑ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

εμήο ηκήκαηα: 

I. Τκήκα Σρνιηθήο, Παλεπηζηεκηαθήο, Σηξαηησηηθήο Άζιεζεο θ.ι.π. κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ εηζήγεζε πξφζθνξσλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε 

ζσζηή άζιεζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 

αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π. ζηε Σρνιηθή Κνηλφηεηα, ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο θιπ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη άιινπο θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο.  

 ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ πνπ ππνβνεζά ηελ 

θαιιηέξγεηα, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη 

ηα Σψκαηα Αζθαιείαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

ΗΗ. Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ Αζιεηηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ Σρέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ηνκέα Άζιεζεο  



 

 

15 

 ηελ εθπξνζψπεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη 

ζηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ηε ζρεδίαζε θαη ηε κεζφδεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ ζπκθσληψλ ζηνπο Τνκείο Άζιεζεο . 

ΗΗΗ. Τκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Υπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ηε 

κέξηκλα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν λένο θνξέαο θαη ηελ εηζήγεζε πξφβιεςεο 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

Σηε Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ θαη ζηα Τκήκαηα απηήο πξνΐζηαληαη 

ππάιιεινη θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Τκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. 

Τα Τκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (12), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (6), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Υγείαο Δ.Σ.Υ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ 

Σηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΤΔ 

Λνγηζηηθνχ (1), ΤΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Υ (1) θαη ΥΔ 

Δπηκειεηψλ (1)  

6. Τν Απηνηειέο Τκήκα Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπσο 

ζπζηήζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003, πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 

18 ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη νξίδεηαη κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε νηθ. 80485 (ΦΔΚ 

1287/Β΄/’2.7.2008) «Γεκηνπξγία Φάξηε Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ 

πνιηηψλ», κεηαθέξεηαη θαη ππάγεηαη σο Τκήκα ζηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ θαη 

Σπλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο.  

7. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζπζηήλνληαη νη αλάινγεο νξγαληθέο 

ζέζεηο κνλίκσλ θαη επί ζρέζε ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ. Οη 

ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ή απφ απνζπάζεηο ή 

απφ κεηαηάμεηο ππαιιήισλ αλαιφγσλ πξνζφλησλ, φπσο νη ζέζεηο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο», θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ζέζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. δ΄ ηνπ ΠΓ 96/2010 «Σχζηαζε Υπνπξγείνπ 

Θαιάζζησλ Υπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 
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αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Υπνπξγείσλ» θαη πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ.  

8. Με Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη 

θάζε επηκέξνπο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 


