Π.∆. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄, 221/29-10-1997)
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιαιτολογίας
του Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθηνών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 "Για τη δοµή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 "∆οµή και λειτουργία των
Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων" (Α173).
2. Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονοµίας
(συνεδρίαση 71/29.12.95), η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου σύµφωνα µε την
Υπουργική Απόφαση Β1/827/11.12.90 (Β'805).
3. Το γεγονός ότι δε γνωµοδότησε το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε
τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το αριθµ. Β1/153/4.3.96
έγγραφο και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50
παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθρο 29 Α' των 1558/85 όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του νόµου 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1
παρ. 2α του Ν. 2469/97-Α'38) και
5. Την 370/1997 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
_____________________________________________________________________
Άρθρο µόνο
1. Ο πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιαιτολογίας του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονοµίας
ο οποίος ορίζεται ως "πτυχιούχος διαιτολόγος" µε βάση τις εξειδικευµένες γνώσεις στη
διατροφή και την κλινική διαιτολογία, είναι σε θέση:
-να σχεδιάζει, προγραµµατίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει την εκτέλεση προγραµµάτων
διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσµού, νοσηλευόµενου ή µη, σε χώρους οµαδικής
σίτισης (όπως κατασκηνώσεις, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, γηροκοµεία κλπ.).
-να εκτιµά την κατάσταση θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές µονάδες
(εντατικής θεραπείας, µεταµοσχεύσεων, εµφραγµάτων, αναπνευστικής ανεπάρκειας,
τεχνητού νεφρού, συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης, τεχνητού παγκρέατος ασθενών µε HIV
λοίµωξη) και να εφαρµόζει ειδικές µεθόδους διατροφικής υποστήριξης (εντερική,
παρεντερική διατροφή).
-να σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση θεραπευτικών διαιτών, βάση ιατρικών οδηγιών.
-να συντάσσει προδιαγραφές για τη βιοµηχανική παραγωγή ειδικών σκευασµάτων
σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσµού (π.χ. παιδιά, αθλητές, ασθενείς µε ειδικά
διατροφικά προβλήµατα).

-να συµµετέχει σε επιστηµονικές δραστηριότητες που αφορούν τη διατροφή, τη νόσο και
την υγεία του πληθυσµού.
-να εκπαιδεύει σε θέµατα διατροφής και διαιτολογίας, προσωπικό που εµπλέκεται καθ'
οιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίµων.
-να συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε προσωπικό των
κλάδων επαγγελµάτων υγείας.
-να συµµετέχει τέλος στην εκπαίδευση του υγιούς πληθυσµού σε θέµατα διατροφής, µέσα
από προγράµµατα που οργανώνονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
2. Ο πτυχιούχος διαιτολόγος, µε βάση τις παραπάνω εξειδικευµένες γνώσεις του, µπορεί
να απασχολείται, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα και γενικά στους φορείς δηµόσιας υγείας (δηµόσια και ιδιωτικά Νοσοκοµεία,
κλινικές, κέντρα υγείας κλπ), σε φορείς µαζικής σίτισης (γηροκοµεία, παιδικοί σταθµοί,
φοιτητικές εστίες κλπ) σε ινστιτούτα και κέντρα αδυνατίσµατος, σε συµβουλευτικά κέντρα
διατροφής, στη βιοµηχανία τροφίµων, στην έρευνα και την εκπαίδευση των επαγγελµάτων
υγείας.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1997
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