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Προς  

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Αίτημα Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων για την άμεση 

ένταξη του ΚΑΔ 96041001 «Υπηρεσίες Διαιτολογίας» στο σχέδιο σταδιακής 

αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων» και τη λειτουργία όλων των νόμιμων 

διαιτολογκών γραφείων στις 04/05. 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων 

Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) θα θέλαμε εκ νέου, να αναδείξουμε το σημαντικό πρόβλημα της 

άνισης αντιμετώπισης που έχει προκύψει για τους αυτοαπασχολούμενους και 

ελεύθερους επαγγελματίες Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, οι οποίοι λειτουργούν με 2 ΚΑΔ (ο ΚΑΔ 96041001, ο οποίος αναφέρεται 

στις «Υπηρεσίες Διαιτολογίας και ο ΚΑΔ 86901910, ο οποίος αναφέρεται σε «Υπηρεσίες 

οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί»). Αιτούμαστε, λοιπόν, να 

συμπεριληφθεί ΑΜΕΣΑ ο ΚΑΔ 96041001, ο οποίος ανήκει στο γενικό ΚΑΔ 9604, 

στις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στις 04/05. 

 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις (28.4.20), του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναφορά της 

οικονομικής δραστηριότητας, ο ΚΑΔ 96041001, δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στις 04/05, όπως άλλες δραστηριότητες 
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κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, οι οποίες μάλιστα λόγω του 

αντικειμένου της εργασίας τους έρχονται εξ’ορισμού σε ιδίαιτερα στενή σωματική 

επαφή, κάτι που δεν συμβαίνει στα Διαιτολογικά γραφεία. Είναι, μάλιστα, ιδίαιτερα 

οξύμωρο όταν ο ΚΑΔ 86901910, ο οποίος αναφέρεται σε «Υπηρεσίες οδηγιών 

διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί», συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 

του. Επιπλέον, τα κέντρα αισθητικής τα οποία επαναλειτουργούν στις 4/05, συνήθως 

περιλαβάνουν και τον ΚΑΔ 9604, «υπηρεσίες ευεξίας», που σημαίνει οτι εντός του 

κέντρου αισθητικής θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος, ως υπάλληλος του κέντρου αισθητικής, αλλά όχι ως ιδιώτης με τον ίδιο 

ΚΑΔ. 

 

Αιτούμαστε ΑΜΕΣΑ απαντήσεις από το Υπουργείο στο θέμα που έχει δημιουργηθεί 

σχετικά με την άνιση αντιμετώπιση των δύο ΚΑΔ, που αφορούν στη λειτουργία 

διαιτολογικών γραφείων, και συγκεκριμένα: 

1. Η λειτουργία των Διαιτολογικών Γραφείων εξαρτάται από τον ΚΑΔ με τον οποίο είναι 

δηλωμένα στην εφορία ή θα υπάρξει μια ενιαία απόφαση που θα αφορά όλα τα 

νόμιμα Διαιτολογικά γραφεία των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος;  

2. Δεδομένης της κρίσιμης επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, 

δεν θεωρείτε εξίσου σημαντική την επαναλειτουργία όλων των νόμιμων Διαιτολογικών 

γραφείων, τα οποία μάλιστα έχουν ως κύριο στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

των πολιτών; 

Η θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων είναι ότι και οι 

2 ΚΑΔ (96041001 και 86901910) που αφορούν στη λειτουργία των νόμιμων 

Διαιτολογικών γραφείων πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, καθώς διαφορετικά 

τίθεται σοβαρό θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 

Σας παρακαλούμε, βάσει και των παραπάνω τεκμηριώσεων, όπως εντάξετε τον ΚΑΔ 

96041001 στις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στις 04/05, καθώς επίσης, 

δεχτείτε το συντομότερο δυνατόν, όταν καταστεί εφικτό, συνάντηση με το ΔΣ του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. 
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Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

 

                          Θ. Σιαλβέρα 
 

     Ο Γενικός Γραμματέας 
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