
∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 

 

 

Με αφορµή το Προεδρικό ∆ιάταγµα 219/2006 (ΦΕΚ 221/13-10-2006/τευχ.Α) που 

αφορά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών 

Γυµναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών Εκµάθησης Αθληµάτων 

 

 

Με αφορµή το πρόσφατο προεδρικό διάταγµα 219/2006 (ΦΕΚ 221/13-10-

2006/τευχ.Α), το οποίο αφορά τη λειτουργία ιδιωτικών γυµναστηρίων και ιδιωτικών 

σχολών εκµάθησης αθληµάτων, διαµαρτυρόµαστε εντόνως καθώς το εν λόγω 

διάταγµα έρχεται σε σύγκρουση και σύγχυση µε το υφιστάµενο καθεστώς «Περί 

Προϋποθέσεων και Λειτουργίας Πολυδύναµων Κέντρων» όπως αυτό ορίζεται από τα 

την Υπουργική Απόφαση 3215/3-6-98 (ΦΕΚ 655/30-6-98 τβ) και τη τροποποίησή της 

Υπουργική Απόφαση Α5/4564/ 12-8-98 (ΦΕΚ 919/98/τευχ.Α). Σε αυτές στο άρθρο 6 

παρ 4 ορίζεται ότι: «Υπεύθυνος του ∆ιαιτολογικού γραφείου ορίζεται πτυχιούχος του 

Τµήµατος ∆ιαιτολογίας του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονοµίας ή της 

Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας µε κατεύθυνση ∆ιαιτολογίας ή 

ισοτίµου Σχολής της αλλοδαπής ή πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ιατροφής της Σχολής 

Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(ΤΕΙ) ή ισοτίµου Σχολής της αλλοδαπής.» 

 Στο Π∆ 219 στο άρθρο 3, παρ 5, εδάφιο β, αναφέρεται ότι «…Για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών 

προγραµµάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού 

διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήµονα µε ειδίκευση στην αθλητική 

διατροφή.» Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις. 

Επίσης η περιγραφή των πτυχίων – τίτλων σπουδών είναι ασαφείς, γενικές και 

αόριστες.  

Και όλα αυτά ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 3 γίνεται αναφορά ότι 

«… επιτρέπεται η συστέγαση γυµναστηρίου ή αθλητικής σχολής µε ξενοδοχειακή 

επιχείρηση…, κέντρο διαίτης, εφόσον αυτή διαθέτει την απαιτούµενη από τις οικείες 

διατάξεις άδεια λειτουργίας.» ∆έχεται δηλαδή ο συντάκτης του Π∆ τις ισχύουσες 

διατάξεις «Περί Προϋποθέσεων και Λειτουργίας Πολυδύναµων Κέντρων» και τις 

ακυρώνει στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 5 εδάφιο β. 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε επίσης ότι  



1. για πρώτη φορά, επαγγελµατικά δικαιώµατα που αφορούν ένα επάγγελµα 

Υγείας όπως είναι οι ∆ιατροφολόγοι ∆ιαιτολόγοι, εκχωρούνται σε 

πτυχιούχους σχολών εκτός χώρου επαγγελµάτων Υγείας όπως είναι οι 

Γυµναστές. 

2. ένας µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή κάποια µορφή ειδίκευσης σε καµία 

περίπτωση δεν κατοχυρώνει επαγγελµατικό δικαίωµα 

 

Προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της νοµιµότητας ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία 

Αισθητικών Ελλάδος, την Οµοσπονδίας Φυσιοθεραπευτών Ελλάδος και τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιαιτολόγων – Τεχνολόγων διατροφής έχουν ήδη προβεί στη 

λήψη µέτρων ζητώντας την τροποποίηση  του άρθρου 3 παράγραφο 5 εδάφιο β του 

Π∆ 219 που αναφέρεται στους υπεύθυνους σύνταξης διαιτολογίου στα γυµναστήρια. 

Η παράγραφος αυτή να τροποποιηθεί και να αναφέρει ότι «Υπεύθυνος του σύνταξης 

διαιτολογίου ή αθλητικού προγράµµατος διατροφής είναι πτυχιούχος του Τµήµατος 

∆ιαιτολογίας του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονοµίας ή της Χαροκοπείου 

Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας µε κατεύθυνση ∆ιαιτολογίας ή ισοτίµου 

Σχολής της αλλοδαπής ή πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ιατροφής της Σχολής 

Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(ΤΕΙ) ή ισοτίµου Σχολής της αλλοδαπής» όπως αυτό ορίζεται και από την 3215/3-6-

98 (ΦΕΚ 655/30-6-98 τβ) και την τροποποίηση αυτής Α5/4564/ 12-8-98 (ΦΕΚ 

919/98/τευχ.Α). 

Ήδη έχει σταλεί υπόµνηµα διαµαρτυρίας προς τους αρµόδιους υπουργούς και 

υφυπουργούς, στις 7/12/06 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Γεν. Γραµµατέα 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Καλογερόπουλο, ενώ ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιαιτολόγων προχωράει σε προσφυγή στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας για την απόσυρση του εν λόγω Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  

Με την ελπίδα ότι οι αρµόδιοι φορείς έστω και εκ των υστέρων θα 

αντιληφθούν το µέγεθος του ατοπήµατος τους επιφυλασσόµεθα για την λήψη 

περαιτέρω µέτρων σε περίπτωση µη ικανοποίησης των δίκαιων αιτηµάτων µας.  

 

Για το ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν, Γραµµατέας 

Χ. Γεωργακάκης                                                                    Ν. Κόντου 


