ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 74: ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) εξέφρασε δυναμικά την
διαμαρτυρία του για το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και
εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και
άλλες διατάξεις», το οποίο δίνει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ΔιαιτολόγουΔιατροφολόγου σε άτομα που στερούνται της βασικής επιστημονικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης , γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει τη δημόσια υγεία.

Χαρακτηριστικά ο ΠΣΔΔ επεσήμανε ότι η άσκηση του επαγγέλματος του ΔιαιτολόγουΔιατροφολόγου κατοχυρώνεται μέσα από επαρκείς σπουδές 4ετούς φοίτησης, καθώς και
οργανωμένη πρακτική άσκηση διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, κάτι που
σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται από κανένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η απόκτηση άλλωστε ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν
εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε κανένα επάγγελμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, στα
πλαίσια στρατηγικών κινήσεων για την απόσυρση του Άρθρου 74 και με αίσθημα ευθύνης
απέναντι στο ευρύ κοινό τόσο για την προαγωγή και διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, αλλά
και την προάσπιση του επαγγέλματος αποκλείοντας μη ειδικούς από την άσκησή του,
πραγματοποίησε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία όλων των πολιτικών φορέων,
απέστειλε επιστολές διαμαρτυρίας και Δελτία Τύπου με κύριο στόχο την αποτροπή
κινδύνων που απορρέουν από τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία.

Φορείς που συντάχτηκαν με τις θέσεις του ΠΣΔΔ

1. Επιστολή διαμαρτυρίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την απόσυρση του Άρθρου
74
2. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών , Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
συμπαραστέκονται στο ψήφισμα του ΠΣΔΔ κατά του σχεδίου νόμου «Επιτροπή
επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και
ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
3. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρείας στηρίζει την ενέργειά του ΠΣΔΔ και έχει
δημοσιεύσει το Δελτίο Τύπου σας στο site της εταιρείας.

Eνδεικτικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου για την έντονη αντίδραση του ΠΣΔΔ σχετικά με
το επίμαχο Άρθρο αλλά και αναφορικά με την ανεξέλεγκτη διακίνηση συμπληρωμάτων από τα
γυμναστήρια:
1. https://www.protothema.gr/greece/article/844039/plithainoun-oi-adidraseis-gia-tonomoshedio-pou-epitrepei-tin-polisi-vitaminon-sta-gumnastiria/

2. https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/48624/aposyrsi-arthroy-74entoni-diamartyria-panellinioy-syllogoy-diaitologwndiatrofologwn.html

3. https://www.iatropedia.gr/eidiseis/oi-diaitologoi-tetartos-klados-pou-thigetai-apo-tokatastrofiko-schedio-nomou-tou-yfypourgou-athlitismou/112858/

4. https://epirusreport.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF
%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%8
2-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87/

5. https://www.iefimerida.gr/news/462864/antidraseis-gia-nomoshedio-poy-epitrepei-tinpolisi-sympliromaton-diatrofis-sta

6. http://www.healthreport.gr/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%CE%AC%CE%B4%CE
%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%
BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9/

7. https://www.medicalland.gr/nea/1060224/plithenoun-i-fones-gia-ti-diakinisi-sybliromatondiatrofis/
8. https://www.makthes.gr/fsth-ochi-stin-polisi-sympliromaton-diatrofis-apo-gymnastiria177898

9. https://www.mednutrition.gr/diaitologos/epikairotita/deltia-typou/16183-xarokopeiopanepistimio-psdd-kai-edde-kata-tou-arthrou-74

10. https://www.tromaktiko.gr/43804/arthro-74-pura-kai-apo-tous-diaitologous-diatrofologous/
11. http://farmakopoioi.blogspot.com/2018/11/blog-post_97.html

12. https://virus.com.gr/exalloi-fysikotherapeytes-kai-diaitologoi-me-to-yfypoyrgeio-athlitismoy2/

13. https://www.healthandmore.gr/οι-διαιτολόγοι-τέταρτος-κλάδος-που-θί/

14. https://lefkadaonline.gr/οι-διαιτολόγοι-τέταρτος-κλάδος-που-θί

15. https://www.inewsgr.com/401/oi-diaitologoi-tetartos-klados-pou-thigetai-apo-tokatastrofiko-schedio-nomou-tou-yfypourgou-athlitismou.htm

16. https://www.healthreport.gr/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%CE%AC%CE%B4%C
E%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%
CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF
%CF%82%CE%BF%CE%B9/?fbclid=IwAR0wtxnYXVN3l6gHhpYYxr3QL3AOmDIlIBRNPEwfw_GhcnhmxXR
c3ds4g

17. https://www.voria.gr/article/metopo-foreon-kata-tis-polisis-simpliromaton-diatrofis-apogimnastiria?fbclid=IwAR2BK6Niv2ycvPIVERNyInXkpr_9tnh8QdzJGvR581ME09GTJmOQj3QFGI
M
18. https://www.medicalland.gr/nea/1060224/plithenoun-i-fones-gia-ti-diakinisi-sybliromatondiatrofis/
19. http://thetimes.gr/index.php/ellada/item/159105-2018-12-03-142619?fbclid=IwAR1v52gEBmFiEFqJ7nkE8C-iV_WPswrbFGNSzlvbk1GxVijSeVW2lQwO3Ew

