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Δελτίο Τύπου Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) 

 

Θέμα: Θέση ΠΣΔΔ, για αντιποίηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου 

με άδεια άσκησης επαγγέλματος από μη ειδικούς 

 

Σε μάστιγα, δυστυχώς, εξελίσσεται εδώ και χρόνια το φαινόμενο της αντιποίησης των 

πάσης φύσεως επαγγελμάτων και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται άμεσα με την υγεία 

του κοινού. Καθημερινά, ο Σύλλογός μας γίνεται αποδέκτης καταγγελιών από 

ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απροκάλυπτη δράση διαφόρων 

επιτήδειων, αυτοαποκαλούμενων ως συμβούλων διατροφής, εναλλακτικών θεραπευτών, 

διατροφολόγων αποφοίτων ΙΕΚ και πλείστων άλλων δήθεν εξειδικευμένων ειδικοτήτων. 

Μάλιστα οι εν λόγω «κομπογιαννίτες», εκμεταλλευόμενοι το ελλιπές, άλλως μη αυστηρό 

νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με το ισχνό και συνήθως καθυστερημένο έλεγχο των 

αρμοδίων Υπηρεσιών, επιτυγχάνουν, εν τοις πράγμασι, να δρουν ανεξέλεγκτοι, 

διαφημίζοντας μάλιστα με θρασύτητα τις παντελώς παράνομες υπηρεσίες τους τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και με διαφημιστικά φυλλάδια και άλλα συναφή μέσα, με αποτέλεσμα να 

παραπλανούν το κοινό, με δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία πρακτικές και 

συμβουλές. Συναφές δε με τα παραπάνω αποτελεί προσφάτως και το γεγονός της 

παράνομης προώθησης από μη εξειδικευμένους διαφόρων προϊόντων - σκευασμάτων 

αδυνατίσματος, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές διαφημίζονται και μέσω 

των social media από επώνυμα - δημοφιλή πρόσωπα, με συνέπεια να τίθεται ευθέως σε 

κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών. 

 Βάσει των ανωτέρω και ορμώμενοι από τις πρόσφατες θλιβερές αποκαλύψεις για την 

δράση του «ψευτογιατρού», ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο την υγεία δεκάδων 
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ανυποψίαστων πολιτών, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για πολλοστή φορά, 

διαμαρτυρόμενοι για την αναλγησία των αρμοδίων Υπηρεσιών και εν γένει της Πολιτείας, η 

οποία καθώς φαίνεται αδυνατεί να αντιμετωπίσει, πέραν όλων των άλλων, και το ζήτημα 

της αντιποίησης του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος του Διαιτολόγου – 

Διατροφολόγου, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βάλλεται σφοδρά από 

τυχάρπαστους, δήθεν ειδικούς, οι οποίοι με την ανεξέλεγκτη δράση τους καπηλεύονται 

έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο με πολυετείς σπουδές και κατοχυρωμένη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος.   

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η εφαρμογή της Διαιτολογικής Πράξης  γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο, από πτυχιούχους Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, εφοδιασμένους 

με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος κατά τις επιταγές του Ν. 3919/2011 και του Π.Δ 

133/2014, οι οποίοι αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν αυτή με κριτήρια αμιγώς 

επιστημονικά, σε δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σαν σκοπό έχουν την προαγωγή της υγείας, αλλά 

και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων που χρήζουν διατροφικής φροντίδας. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων καταδικάζει την αντιποίηση του 

επαγγέλματος του Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, καθώς και την ανοχή όσων σιωπηλά 

συναινούν σε αυτή, τονίζοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη λήψεως πιο δραστικών 

μέτρων και την νομοθέτηση ενός πιο αυστηρού πλαισίου, το οποίο θα αποθαρρύνει στην 

πράξη τα φαινόμενα ψευτοδιαιτολόγων, τα οποία όχι μόνο προσβάλλουν τον Κλάδο μας, 

αλλά θέτουν άμεσα σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.   

Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

Θ. Σιαλβέρα  

        Ο Γενικός Γραμματέας 
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